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Post la Ligo.

Ĉe la Ligo de Nacioj ni atingis la maksimumon eblan 

per nia laboro. Esperanto ricevis oficialan konstaton pri 

vivanteco kaj taŭgeco. Plie la diskutoj remetis Esperanton 

antaŭ la publika opinio de la tuta mondo post la dorma 

silento de la milito, kio estas eble la plej grava. Cu tio 

estas vere «nenio nova-, kiel skribis urgemulo? Jam dek mil 

ekzempleroj de la Liga raporto estis tuj mendataj nur en 

franca kaj angla lingvoj. Itala kaj germana eldonoj presigas, 

ĉeha preparitas. Antaŭ Kristnasko la raporto devus esti 

aperinta en almenaa dekdu lingvoj se niaj naciaj societoj 

vere ekzistas.

Nun, oni demandos, kiam la Ligo reprenos la diskuton 

en plena kunsido kaj alvenos al decido definitiva? Nia 

respondo estas klara: ni tion klopodos kiam niaj francaj 

kaj britaj samideanoj estos mem konvinkintaj sian propran 

registaron kaj kiam niaj brazilaj amikoj estos sukcesintaj, ne 

nur ke ilia registaro honoru Esperanton per stratnomoj, sub

vencioj kaj dekretoj, sed ankaŭ tute simple per pozitiva 

ordono al siaj reprezentantoj ĉe Ia Ligo.

En nia Julia Numero ni avertis kontraŭ fantaziaj iluzioj 

kaj konigis la kontraŭbatalon de potenca registaro. Tie Ĉi 

ni povas fari multon, sed ne ĉion. Ĝenevo ne estas mirakl

eco. UEA ne estas Dio, eĉ ne riĉulo. Malgraŭ nia manko 

de mono kaj forto, ni povas senlace informi, sugesti- 

interesi, sed ne devigi. La esperantistoj devus kompreni 

tion: la plej belaj argumentoj nenion povas kontraŭ ordonoj 

skribitaj el eksterlandaj ministrejoj. Sur tiuj ministrejoj 

povas influi nur la naciaj societoj. Cis kiam la naciaj soci

etoj estos farintaj sian tutan devon kaj estos nin informintaj 

pri tio, ni ne riskos eĉ unu pluan paŝeton ĉe la Ligo de 

Nacioj. Kiom da ili eĉ tute ne vizitis sian propran registaron? 

Kiom da ili eĉ nenion faris por gin interesi?

Tion diris al mi la registaraj delegitoj mem. Kelkaj 

societoj agis. Ekzemple la nederlanda sukcesis, ke gia 

registaro voĉdonu favore, eĉ kvankam silente. Al Ciuj agintaj 

ni kore dankas, Ai ĉiuj ceteraj ni lastfoje alvokas: komprenu vian 

respondecon. Armilon vi nun havas en la mano: la raporton.

| Uzu gin kaj informu nin pri viaj klopodoj. Nur per Ĉies kunhelpo 

ni venkos. Unu sola sindeteno povas detrui la laboron de 

ĉiuj ceteraj. Ni ne permesu tion. Ni gajnis duan sukceson 

ĉe la Ligo. Ni nun celu la trian.

! Komerca konferenco en Venezia.
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Solene ni deklaris militon - tute pacan •— por venkigi 

la helplingvon. Neniu kredu, ke ni haltos nun por ripozi, 

i  Ĉiu monato devas alporti novajn Stonoj n al nia domo. novan 

Stupon al nia Stuparo. Tie ĉi ni klopodas krei tangaj n 

armilojn por la tuta esperantistaro: lastan printempon, la 

Ĝeneva konferenco, por la lernejoj; timi ĉi autunon, la ra

pporto de la Ligo, por la registaroj; nun ni devas nin turni 

al komerco. La Centra Komitato decidis, ke okazu teknika 

konferenco pri tiu temo, la venontan printempon.

Ni vojagis al diversaj lokoj por elekti la plej tatigan. 

Konsente kun la Itala Federacio, kaj la loka grupo -Zamenhof 

UEA oficiale kunvokos tiun konferencon en Venezio dum la 

j paska libertempo (28a marto —  4" aprilo). La Konferenco 

okazos sub alta protekto de la Venezia Komerca ĉambro 

kaj en gia sidejo. Ankan la Svisa Esperanta Societo 

proponis al la K. R. (konstanta reprezentantaro de la Naciaj 

Societoj) ke gi havu tie sian unuan kunsidon. Estus same 

dezirinde ke la C. K. (centra komitato) profitu la saman okazon 

por kunsidi tie unu aŭ du tagojn pli frue. 

j La 100 aŭ 150 oficialaj delegitoj, kiuj venos Venecion 

neniom forprenos el ia antaŭ videbla granda sukceso de Ia
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XV» Universala Kongreso en N timbero kie ni dezirus vidi 

milojn da samideanoj, kiel en Praha. Niaj germanaj amikoj 

tre noble montris sin pretaj rezigni la inviton al sia lando 

se la italoj estus pretaj organizi la XV™ La Itala Federacio 

ne opiniis tion ebla. Nun en N tfra be rg oni laboras energie 

kaj metode. Ni ĉiuj veturos tien grandamase en aŭgusto por 

havi nian plej multnombran popolfeston en Esperantujo.

Dumĝise, ĉe pasko, niaj gvidantoj kaj Ciuj specialistoj 

de komerco kaj turismo renkontigos en Venezia por labori.

La loko estas tiel Carma, reva kaj rava, ke multaj familianoj 

vojos ankuo £in viziti kune. Nu, la Vendredon Sanktan kaj 

la Dimancon Paskan oni fermos ĉiujn komitatojn por ke al

menaa la plenajn tagojn Ciuj povu pace £ui la mirindan bel

econ de San Marko, la placon kun la kolomboj, la antikvan 

dukpalacon, la Ponton de i’Sopiroj kaj Cefe la dolĉan glitadon 
sur Kana!’ granda inter feaj palacoj.

La kunsidoj okazos en la komerca ĉambro kaj ankan en 

la salonegoj de la Hotelo Wagner, sur la insulo Lido, kie 

logos kaj matigos la tuta konfervocanaro po 30 liroj tage. 

De nun ni alvokas ĉiujn partoprenontojn, ke ili sendu tuj i 

sian nomon al ULA kaj klopodu akiri oficialan delegitecon, ĉu 

de komerca Cambro, de komerca lemejo, de komerca asocio, j 
de komerca, fervoja au poŝta ministrejo, de turista oficejo au 
organizajo, de foiro internacia au nacia.

Samtempe ni alvokas al Ĉiuj naciaj societoj, lokaj grupoj I 
kaj delegitoj, ke ili grupigu kaj klasigu precizajn faktojn kaj i 
dokumentojn pri praktika uzado de Esperanto en komerco 

kaj turismo. Statistiko kaj ekspozicio devos esti preparataj i 

por ke la konferenco povu poste publikigi efikan raporton, 

kiu servos kiel tauga propagandilo ĉe komercaj rondoj. * I

La sukceso de la Venezia konferenco povos havi sekv

ojn eĉ multe pli gravajn ol ia • rekomendo de la Ligo de 

Nacioj La Internacia Komerca ĉambraro kunsidos en Romo

/Juste antaue kaj ni devos montri al la trapasantaj delegitoj 
la valoron de uzata mondlingvo.

Tiu nova pago en nia historio meritas ĉies subtenon. 

Por Cin sukcesigi ni bezonas personajn oferojn, ĉu per 

partopreno, ĉu per donacado. Tri mil svisaj frankoj estas 

nepre necesaj same kiel por la Ĝeneva konferenco. Ilin ni 

trovis lastan jaron per bonvola kolektado. Ilin ni trovos 

denove tiun Ĉi jaron per la sama procedo. Nia gazeto de 

nun malfermas publikan iiston por tiu celo.

Ni dankas antaue Ĉiujn donacontojn. Ilia mono estos 

uzata Spare kaj efike. Ni estas en plena milito. Nun al 

laboro kaj al Venezia! Esperanto por komerco kaj turismo!

La Internacia Laboroficejo.

Parolado farita en Esperanto de S-ro C. C. Tarelti,
oficiala reprezentanto de la Internacia Laboroficejo 

dum ia XIVa Kongreso en Helsinki.

Edmond Privat.

Ni uzu niajn pacajn armilojn!

La Raporto de la Konferenco pri E sp e ran to  en  le r n 

e jo j kaj Ia Raporto de la L igo  de N ac io j estas veraj 

«irmiloj por la paca batalo por Esperanto. Propagandistoj,

grupoj, naciaj societoj grandare uzu ilin ’ Vidu detalojn 
sur lasta pago?

Sinjoro Prezidanto, sinjorinoj kaj sinjoroj!

M» bezonos vian tutan bonvolon kaj vian tutan indulgon 

pro la grandaj neperfektajoj kiujn certe montros mia parolado. 

Mi estas nur komencanta esperantisto, kaj se mi sukcesos 

interesi vin kaj klangi al vi ia celojn kaj agadon de la Inter

nacia Laboroficejo, tio prezentos konvinkan pruvon samtempe 

de la facileco kaj esprimotaugeco de via lingvo kaj de la vera 

intereso kiun prenas pri ĝi la Internacia Labora Oficejo.

Bone konata de ĉiuj estas la movado por labora leĝdono 

kra en la dauro de la lasta jarcento disvolvigis mi eiuj in 

dustriaj landoj, movado naskita parte de homama sento vekita

de la peniga sorto de tiom el la kreantoj de la socia riĉcco, 

parte de la Ĉiam kreskantaj memkonscio de Ia laborista klaso, 

(ii celis interalie regularigi la laborhorojn, starigante maksi

muman tlauron de la labortago kaj laborsemajno, regularigi la 

iaborprovizon, batali kontraŭ senlaboreco, garantii vivtaugan 

salajron, protekti laboristojn kontraŭ prolesiaj malsanoj kaj 

laborakcidentoj, protekti infanojn, geknabojn kaj virinojn, pri- 

zorgi pri maljuneco kaj invalideco, certigi liberecon je asociado, 

organizi profesian kaj teknikan instruadon. La klopodoj je 

tiuj kaj similaj arangoj progresis pli malpli en diversaj landoj. 

Sed kun la plibonigo de la maŝinaro kaj de la transportrimedoj, 

i kun la plivastigo de la tutmonda komerco, la laboraj problemoj 

| farigis pli kaj pli internaciaj problemoj. La industriistoj de unu 

lando eble bonvolas certigi bonajn kondiĉojn al siaj laboristoj 

sed ne povas ĝin fari ne perdante sian partoprenon en la tut

mondaj komercejoj sekve de Ia pligrandigo de la produktokostoj. 

En la vortoj de ia Packontrakto, la malakcepto ĉe iu ajn nacio 

i de labora regimo v*re homa, kontraŭstaras la klopodojn de la 

j ceteraj nacioj dezirantaj plibonigi Ia sorton de la laboristoj en 

j siaj propraj landoj. Sekve la deziro havigi internacian inter- 

] konsenton koncerne laborkondicoj tre frue aperis kaj konstante 

| kreskis Ĉe la amikoj de labora leĝdono. En 1818 koheri Owen 

prezentis al la kunvenintoj en la kongreso de Aachen peton 

proponantan internacian limigon de laborhoroj. Ne estas necese 

diri ke la propono ne estis akceptata. Inter la jaroj 1840 kaj 

1857 Elsaca industriisto Daniel Legrand per petoj kaj aliaj 

komunikoj prezentitaj al la europaj registaroj kaj gazetaro pro

ponis internacian interkonsenton pri Ia laboro de infanoj 

! kaj virinoj, pri la laborhoroj, ripozoj, malsanigaj kaj dangeraj 
i metioj ktp.
I  * * • * * k * ' * •  • r \ ' 1
r  _

Tiaspecaj proponoj ripetigis dum la sekvintaj jaroj en 

Svisio, Belgio, Germanio, eldonitaj de komisionoj, kongresoj kaj 

profesoroj, inter ili la fama juristo Bluntschli kaj la fama eko

nomisto Brentano. La naskigo de la internacia sindikatajnovado 

en 1866 kaj gia posta rimarkinda kresko sendube multe influis 

la aferon, sed la historio de tiu movado estas tute alia. De 

1871 la germana kaj austria registaroj provis sen sukceso arangi 

interkonsenton fiksantan normojn de labora leĝdonado. En la 

sekvantaj jaroj la svisa registaro traktis kun diversaj por havigi 

internaciajn fabrikajn legojn. Tiuj ĉi klopodoj malsukcesis, sed 

fine en 1899 la svisa registaro proponis al la aliaj europaj 

registaroj kunvenigi internacian konferencon por diskuti labor

ajn rimedojn. Oni proponis kunvenigi tian konferencon en 

Bern en 1890, sed intertempe Ia germana imperiestro eldonis 

reskripton proponantan internacian laboran konferencon kaj fine 

la konferenco kunvenis en Berlin la 15«" de marto 1890. 15 Ŝtatoj 

astis reprezentitaj. La konferenco estis nur konsilanta. Ĝi
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povis nur rekomendi arangojn por eblaj estontaj kontraktoj, reprezentaj de la mastroj kaj laboristoj en la respektivaj landoj. 

Ĝi havis neniun direktan rezultaton, sed indirekte naskigis la

Intemacian Asocion por la lega protekto de la laboro. Tiu ĉi 

Asocio estis fondita de grupo de ekonomistoj kunvenintaj en 

Parizo dum la Internacia Ekspozicio de 1900 kaj celis kunvenigi 

la personojn en diversaj landoj kredantajn je la neceseco de 

la lega protekto de laboristoj. Ĝi starigis Internacian Laboran 

Oficejon en Basel kiu publikigis bultenon enhavantan tekstojn 

de laboraj legoj de diversaj landoj. Ĝi ankau preparis la pro

gramon de la sekvantaj internaciaj konferencoj. La sekvanta 

internacia labora konferenco, alvokata de la svisa registaro Iau 

peto de la Internacia Asocio, kunvenis en Bern en majo 1905. 

Ĝi ankau estis nur konsilanta. Ĝi balotis du projektojn de 

konvencioj, unu malpermesante la uzon de blanka fosforo en 

alumetoj, la alia malpermesante la okupadon de virinoj en nokta 

laboro. En la konferenco de plenpovuloj kunveninta en Bern 

en septembro 1906 por decidi la konvenciojn projektitajn de la 

konsilanta konferenco, 14 Ŝtatoj subskribis la konvencion mal

permesante noktan laboron por virinoj kaj nur 7 subskribis 

la konvencion malpermesante uzon de blanka fosforo. En 

1914 dek registaroj estis konfirmintaj Ĉiun el tiuj konvencioj.

Alia konferenco konsilanta kunvenis enBern en septembro 1913, 

kaj projektis du konvenciojn, unu malpermesante noktan laboron 

por infanoj kaj geknaboj, la alian fiksante dekhoran labortagon 

por virinoj. La interveno de la mondmilito malebligis la kun

venigon de plenpova konferenco por decidi pri tiuj ĉi konvencioj.

Tiaj estis la klopodoj je internacia reguligo de laborkondicoj 

ĝis la komenco de la milito. La progreso ne Sajnas tre rapida 

nek la rezultatoj tre grandaj. Estas klare ke mankis organizo j 

tauga por la tasko. La sento de tiu manko kreskis dum la 

milito kaj kreskis ankau, ĉefe ĉe la organizitaj laboristoj, la 

deoido uzi la okazon de la internaciaj negocoj kiuj estis 

sekvintaj la militon por starigi pli efikan organizon. La inter- 

alianca sindikata konferenco en Leeds en 1916 postulis la kreon j 

de internacia laborkomisiono kun celo kontroli la aplikon de 

la legoj pri socia asekuro, pri laboristaj migradoj, pri laborhoroj, 

pri higieno kaj pri protekto kontraŭ akcidentoj; ĝi postulis 

ankau Ia kreon de Internacia Labora Oficejo. La Stockholma 

sindikata Konferenco en 1917 aligis al tiu peto, kaj la Berna 

Konferenco en 1919 postulis Internacian Carton pri Laboro 

aplikotan per Internacia Labora Oficejo.

Fine Cesis la milito kaj la Paca Konferenco kunvenis en j 

Parizo. La konferenco nomis Komisionon pri Internacia Labora 

Leĝdonado, kiu kune kun oficialaj personoj enhavis Celojn de la 

laborista movado kiel Barnes, Jouhaux kaj Gompers. Rezultato 

de la laboroj de tiu komisiono estas la XIIIa Parto de la Pac

kontrakto de Versailles.
■  *  '

Tiu ĉi XIII" Parto deklaras ke universala paco povas esti 

bazita nur sur fundamento de socia justeco, ke ekzistas labor

kondicoj trudantaj al granda nombro da homoj lian maljustecon, 

mizeron kaj mankojn ke ili produktas malkontentecon tiel 

grandan ke la tutmonda paco kaj konkordo estas minacataj, kaj 

ke urge estas plibonigi tiujn kondiĉojn.

Por realigi tiun programon la X IIIa Parto deklaras esti 

fondita daura labora organizo. La fondaj membroj de la Ligo 

de Nacioj estos fondaj membroj de tiu organizo, kaj estonte la 

aneco al la Ligo enhavigos per si mem ankau anecon al Ia 

dirita organizo. La daura organizo enhavos: I* Ĝeneralan 

Konferencon cl la reprezentantoj de la membroj; 2* Internacian 

Laboran Oficejon.

La kunvenoj de la ĝenerala konferenco devas esti kun

vokataj almenaŭ unufoje Ciujare. Ĝi konsistas el kvar repre

zentantoj de ĉiu membro: du registaraj delegitoj, unu mastra 

delegito kaj unu laborista delegito. La mastraj kaj laboristaj 

delegitoj devas esti elektataj konsente kun la organizoj plej

La delegitoj voĉdonas individue.

La Internacia Labora Oficejo, kiu estas starigita en la sido 

de la Ligo de Nacioj kiel parto de la organizo de la Ligo. 

estas sub direkto de Administra Konsilantaro konsistanta el 

24 personoj, 12 reprezentantaj la registarojn, t) elektitaj de la 

mastraj delegitoj al la konferenco kaj 6 elektitaj de la labor

istaj delegitoj. Estas funkcio de la Oficejo kolekti kaj dis

vastigi informojn pri ĉiuj temoj rilataj al internacia reguligo de 

kondiĉoj de industria vivo kaj laboro, kaj speciale ekzameni 

ĉiujn temojn proponatajn por esti prezentataj al la konferenco. 

Ĝi preparas la agendo de la konferenco.

La konferenco povas doni al siaj decidoj la formon tii 

projektoj de konvencioj au la formon de rekomendoj. Projekto 

de konvencio kiam konfirmita de iu ajn Stato farigas rilate al 

tiu Stato konvencio au kontrakto kun ĉiuj aliaj Statoj-membroj 

de la konferenco. Rekomendo nur rekomendas al la ŝtatoj en

konduki certajn rimedojn per leĝdono au aliamaniere, ĉ iu  

membro devigas sin, en la tempolimo de unu jaro (au escepte 

18 monatoj) post la fino de la konferenco, proponi la re

komendon au projekton de konvencio al la autoritato au autori

tatoj kompetentaj por leĝdono au alia ago. La Packontrakto 

ebligas la membrojn adopti ekonomiajn sankciojn kontraŭ ŝtatoj 

malplenumanta} konvenciojn kiujn ili konfirmis.

La Packontrakto ankau indikas jenajn punktojn kiel prin

cipoj speciale urĝaj kaj gravaj kiujn ĉiuj industriaj komunumoj 

devus peni apliki tiam kiam ĝin ebligus la specialaj cirkonstancoj 

en kiuj ili povus trovigi:

11 La funda principo ke la laboro ne devas esti konsider

ata simple kiel komerca}»).
2* La rajto je asociado por ĉiuj celoj ne kontrauaj al la 

legoj, same por la salajratoj kiel por la dungantoj.

3« La pago de salajro certiganta al laboristoj tatigan viv- 

kondiĉon tian, kian oni komprenas ĝin en ilia lando kaj 

tempo.
4« La akcepto de okhora taglaboro au de 48-hora semajno 

Cie kie tiu celo ankoraŭ ne estas atingita.

5« La akcepto de semajna ripozo minimume 24-hora, kiu 

devus enteni dimancon Ciufoje kiam estos eble.

6« La malpermeso al infanlaboro kaj la devigo doni al la 

laboro de gejunuloj la necesajn limigojn por ebligi, ke 

ili daurigo sian edukadon kaj por certigi ilian fizikan 

disvolvigon.
7« La principo de sama salajro al ambau seksoj por sam

valora laboro.
8“ La normo lege starigita en ĉiu lando pri la laborkondicoj 

devos certigi justan ekonomian traktadon al ĉiuj labor

istoj lauleĝe logantaj en la lando.

9« ĉ iu  Stato devos organizi inspektan servon, en kiu parto

prenos virinoj, por certigi la aplikon de legoj kaj reguloj 

por Ia protekto de laboristoj.

Tia estas la internacia labora organizo kreita de Ia Pac

kontrakto. Tiu funkcias nun de tri jaroj kaj tri konferencoj 

okazis dum tiu tempo. La unua kunvenis en Washington en 

1919 kaj tuj decidis aldoni Germanion al la membroj de Ia 

organizo. La konferenco en Washington balotis ses projektojn 

de konvencioj: pri okhora dauro de laboro tage kaj 48-hora 

semajne; pri senlaboreco; pri laboro de virinoj antau kaj post 

akuŝo; pri nokta laboro de virinoj; pri minimuma ago por 

allasi infanojn al industria laboro; pri nokta laboro de infanoj 

en industrio; kaj ses rekomendojn: pri dungoficejoj; pri reci

prokeco je traktado al eksterlandaj laboristoj; pri antau- 

rimedoj kontraŭ karbunkolo; pri protekto de virinoj kaj infanoj 

kontraŭ plumba venenado; pri kreo de publika higiena organizo; 

pri apliko de Ia Berna konvencio pri malpermeso de blanka 

fosforo.
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La dua konferenco kunvenis en Ĝenova en 1920 kaj sin 

okupis ĉefe pri la apliko al la maristoj de la Washingtona ten

dono. Ĝi balotis tri projektojn de konvencioj kaj kvar re

komendojn: projektojn de konvencioj pri la minimuma ag o por 

allasi infanojn al marSipa laboro; pri la kompenspago por sen

laboreco okaze de Sipopereo; kaj pri la dungo de maristoj; 

rekomendojn por limigi laborhorojn en la fiŝkapta industrio; 

por limigi laborhorojn en la enlanda ^ipirado; por starigi na

ciajn maristajn statutojn kaj por asekuri maristojn kontraŭ 

senlaboreco.

La tria konferenco kunvenis en Genfeve en 1921 kaj klopodis 

inter aliaj aferoj pri la interesoj de la kamplaboristoj. Ĝi voĉ- 

donis sep projektojn de konvencioj kaj ok rekomendojn. La 

projektoj de konvencioj koncernas: la agon por allasi infanojn 

al kamplaboro; la rajtojn de la kamplaboristoj je asociado kaj 

unuigo; la kompenson okaze de laborakcidento en terkulturado; 

la uzon de plumboblanko en pentrado; la semajnan tagripozon 

en industriaj entreprenoj; la minimuman agon por allasi jun

uloj al laboro kiel hejtistoj kaj karbordigistoj; kaj la devigan 

kuracistan ekzamenon de infanoj kaj junuloj okupataj surlipe. 

La rekomendoj koncernas: la antauforigon de senlaboreco en 

terkulturado; la protekton de virinoj salajrataj en kampkulturo 

antau kaj post akuSo; la noktan laboron de virinoj en ter

kulturado; la noktan laboron de infanoj kaj junuloj en ter

kulturado; la disvolvigon de teknika terkultura instruado; la 

tonejojn kaj dormejojn de kamplaboristoj; la socialajn asekurojn 

en terkulturado; kaj la semajnan tagripozon en komercaj 

establejoj.

Tiu ĉi serio de rimedoj, komparitaj kun la antauaj klopodoj, 

Aajnas kaj vere estas vasta. Sed voĉdoni rekomendojn kaj 

projektojn de konvencioj estas nur komenci. Sekvas la kon

firmoj kaj la nacia leĝdono aplikanta ia regulojn adoptitajn. 

Pie ĉi la progreso «ble ne i stas tiel rapida kiel oni povus esperi. 

La ekonomia situacio en ĉiuj landoj kauzas multajn malfacil- 

aĵojn kaj malhelpojn, vekas multajn kontraustarojn kaj ŝancel- 

igojn. Tamen, kiam oni konsideras tiujn ĉi cirkonstancojn kaj re

memoras la malrapidan iron de la konfirmoj de la Bernaj kon

vencioj, oni devas rekoni la grandan efikon de la nova or

ganizo. Ĝis marto de ĉi tiu jaro 38 konfirmoj estis registritaj 

ĉe la Ĝenerala Sekretario de la Ligo de Nacioj, IO pluaj Statoj 

estis konfirmintaj la Bernan konvencion pri blanka fosforo, 

<S4 legoj «stis adoptitaj por la konfirmo de konvencioj, kaj 

117 projektoj de legoj estis preparitaj havantaj la saman celon.

I io ĉi certe sufiĉas por pruvi ke la internacia labora organizo 

ne estas senutila institucio.

La Internacia Labora Oficejo, kiu nun okupas pli ol 300 

oficistojn el 27 nacioj, sub la direkto de la genia kaj energia 

viro Albert Thomas, laboras senĉese je la preparado de la 

konferencoj kaj la vasta korespondo kun registaroj kaj organizoj 

koncerne la konfirmon de la decidoj. Ĝi ankau sin okupas pri 

multaj gravaj studoj kaj enketoj kaj pri kolekto kaj disvastigo 

de informoj rilataj al laborkondiĉoj. Ĝi eldonas semajnan 

gazeton, monatan bultenon, monatan revuon, serion de tekstoj 

de legoj, kaj multajn aliajn publikigaĵojn. ĉiuj tiuj ĉi eldon

ajoj estas presataj en angla kaj franca lingvo, multaj ankau 

en germana kaj kelkaj en aliaj lingvoj.

Tiel ni alvenas al la rilatoj de la Internacia Labora Oficejo 

kun la esperanta movado. La tasko de la Oficejo disvastigi 

informojn inter diversaj nacioj kaj kunigi diverslingvajn personojn 

faras gin tre sentema por la ebla valoro de internacia helplingvo. 

Gi frue interesigis pri tiu ĉi afero kaj la esperantistoj siaparte 

kaj speciale la UEA ne mankis al tatservoj kaj sugestioj kiujn 

bonakceptis la Oficejo. Ĝi akceptis inviton sin reprezentigi 

en la Universala Kongreso en Prafla kie gia reprezentanto 

S-ro Biumel ricevis vivan impreson pri la utileco de la lingvo 

kaj la graveco de ia movado. Preskaŭ tuj post la kongreso

“ . . ♦ 
la Oficejo decidis eldoni foliojn en Esperanto pri la Internacia

Labora Organizo. La UEA sub la inspiro de ĝia vic-prezidanto 

S-ro Privat donis netakseblan helpon en tiu ĉi entrepreno, traduk

ante la foliojn en Esperanto, dissendante ilin al siaj delegitoj 

kaj liverante oficistan servon por trakti la rezultantan kores-. 

pondon. Samtempe kelkaj oficistoj de la Laboroficejo ko
mencis lerni Esperanton.

Multaj el la delegitoj tradukis la Esperantajn foliojn plene 

au parte en iliaj gepatraj lingvoj kaj publikigis ilin en naciaj 

gazetoj. Ekzemple Algeria Gazeto eldonis franclingvan artikolon 

kiu estis preskaŭ kompleta traduko el Esperanta folio kaj 

montris frapantan similecon al la franclingva teksto el kiu la 

folio estis tradukita. Tio Sajnas ne senvalora kiel respondo al 

certaj kritikoj kiujn mi vidis devenintaj de partianoj de aliaj help

lingvoj. Rezulte de la disvastigo de tiuj folioj la Oficejo ricevis 

laterojn de la plej diversaj mondregionoj, de Anglio, de Usono, 

de Ĉeĥoslovakio, de Rusio kaj vere interesa demando pri in- 

formo venis de Tchita en la Ekstremorienta Respubliko. Ne 

restas dubo pri la valoro de Esperanto kiel pero por konigi 
la celon kaj la laboron de nia organizo.

En la Konferenco en Genĉve delegitoj franca kaj japana *

j proponis rezolucion rekomendantan pli grandan uzon de Esperanto, 

i iun Ĉi proponon la komisiono de proponoj decidis transigi al 

la Oficejo, konsiderante ke la Administra Konsilantaro jam 

rajtigis la uzon de lingvoj ne oficialaj (lingvoj oficialaj estas 

angla kaj franca lingvoj) en la eldonajoj de la Oficejo. La 

Konferenco bonakceptis la proponon de D-ro Privat alparoli 

! al la delegitoj kaj li parolis en speciala kunveno la 18an de 

novembro 1921. La kunveno decidis raporti la paroladon en 

la protokolo de la Konferenco.

La lnternacia Labora Oficejo sendis reprezentanton al la 

inaugurado de la surskribo fiksita sur la domo n-ro 6 rue- du 

Vieux Collage, G enfe ve por memorigi la tiean restadon de D-ro 

Zamenhof. Ĝi ankau reprezentigis en la Internacia konferenco 

pri la instruo de Esperanto en lernejoj kunveninta en la Sekre

tariejo de la Ligo de Nacioj 18«»—20»" de aprilo 1922. En la 

printempo de la unua jaro kursoj de Esperanto estis donataj 

de la UEA en la Oficejo al membroj de la oficistaro.

La Internacia Labora Oficejo intencas daurigi la uzon de 

Esperanto. La lastan laboron kiun mi faris antau ol mi foriris 

i el Genfcve estis korekti la presprovajojn de la 4® folio en Es

peranto pri la Laboroficejo.*) La Oficejo sendas du- au trifoje 

ĉiusemajne al la gazetaro de la tutmondo komunikon en diversaj 

lingvoj pri la farado de la Internacia Labora Organizo kaj la 

plej gravaj okazoj rilataj al la internacia labora legdono. Post 

nelonge tiuj ĉi komunikoj estos eldonataj ankau en Esperanto 

kaj sendataj al la plej gravaj esperantaj gazetoj.

ĉio  tio montras, mi kredas, ke la Internacia Labora Oficejo 

bone rekonas kaj Satas la valoron de la klopodo al internacia 

interkompreno je kiu sin dediĉas la esperantistoj. Mi estas 

konvinkita ke la esperantistoj sindonintaj al tia laboro kom

prenos kaj Ŝatos la grandan klopodon kaj la grandan progreson 

je socia justeco kaj paco kiun reprezentas la Internacia Labora 
Organizo.

C. C. T ar elli.
\ ■■■ « mi  m  I mn  t  mmm li «  *  >  \  .  .  '  *  *  I

•)  Tiu folio kaj la tri antauaj estas senpage sendataj. O n i petu ilin en E s
peranto laŭ jena adreso: «Bureau Internationa! du Travail44, Genfcve.

UEA kreskos kaj fortigos precipe per la individua 

agado de Ĉiuj siaj membroj. Por 1923 ĉiu membro klopodu 

por varbi almenaŭ unu novan asocianon!
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Psikista serĉado.

La Enigmo de la Vivoforto.
En sia verko titolata «La nuna vidpunkto de la evoluteorio* 

D-ro Lodsy el Haarlem skribas i. a.: la demando pri la ek

ekzisto de la vivo farigas do ĥemia demando kiu povas esti 

respondata nur tiam, kiam ni povas fari sinteze la komplikan 

ĥemian Stofon, kiu montras la vivfenomenoj. — La unua demando 

estas tiam, kialan stofon ni devas fari por tio. kaj la respondo 

estas: «tre komplikitajn albuminŝtofojn, ĉar estas ja certe ke 

la fenomenoj de vivo estas ligataj al albuminŝtofo”. La diro ; 

de tiu eminenta doktoro, kiu post multaj kaj longdauraj eks

perimentoj en sia propra pruvgardeno en Hillegom sukcesis al

montri ke la demando de la evoluteorio ne plu estas demando, sed 

ke evoluo estas fakto certe meritas la gravan atenton de ĉiuj 

kiuj serĉas klarigon pri la okulta vivforto. j
Tamen ni ne estas konvinkataj ke la fenomenoj de la vivo 

estas ligataj al albuminŝtofoj! Propra eksperimento pruvis al 

ni ke pensanta forto povas — sendepende de la limo de la 

homa korpo Iau propra volo fari kontakton per helpo de galvana 

fluo, tial ke signoj estas donitaj per elektra sonorilo, la distanco 

inter la korpo kaj la aparato estante kvin ĝis ses metroj. Alia 

eksperimento montris al ni ke tiu okulta forto posedas psiko- 

metriajn ecojn kaj povas observi pens-impresojn kunirante la 

faldo de folio en libro, kvankam tiu faldo jam estas metita antau 

ses jaroj. Tiu pruvo atestas bone la diron de Prentice Mulford 

..Pensoj estas ajoj!** kaj Sajnas esti necese ke ni trastreku en 

niaj lernolibroj kelkajn vortojn trovigantaj en la rubriko „ab

strakta** kaj metu ilin en la rubrikon «konkreta-. Same kiel 

en nia eksperimento la impreso de la penso estis konservata 

en la faldo de la folio, same ekzistas empresi la bildon de unu 

au alia objekto senpere per la forto de la volo. Tiu eksperiment.> 

faris Lefranc kiu preparis la vitron en emulsio de laktika-acida 

argento.1) Estas interese rimarki ke la ebleco observi la pensojn, 

la moralan staton de aliaj personoj ankau ekzistas Ĉe psiko- 

metristoj. Ni suldas al Edmond Duchatel-') tre interesajn ra

portojn pri tiuj faktoj. En lia verko li priskribas eksperimenton 

kun letero sendita de St. Jean de Luz al Parizo. La unua 

psikometristo Mad"«* F. priskribis, kiam si per helpo de tiu letero 

akiris kontakton, la personon al kiu la letero estis adresata, 

kaj du tagoj poste alia psikometristo Madm* L. F. priskribis la 

personon kiu forsendis la leteron.
Pli interesa tamen estas la fakto, ke Mad™ F. dum eks

perimento -kun alia letero priskribis ekzakte la personon kiu 

skribis la leteron dum kvin tagojn poste Mad™ L. F. per helpo 

de la sama letero nek priskribas la skribanton, nek la ricevanton 

sed trian personon kiu logis en la sama apartemento antau ol la 

persono kiu skribis la leteron logis tiel Eksperimentoj de 

Reichenbach montras ke t. n. sensitivaj personoj povas distingi 

en malluma ĉambro diverskoloran lumon radiantan el magneto, 

kristalo, plantoj kaj el la homa korpo, kaj eksperimentoj de 

Alb. de Rochas-*) pruvas ke tiu elradiado komunikigas al objektoj 

au al persono kiu estas metita en kontakto, tiel se oni prenas 

fotografajon de' persono estante en somnambula stato, ĉiu difekt

igo de tiu bildo suferigas je la sama loko la korpon de la

somnambulo.
La somnambula stato disasocias la personecon tial ke la 

mieco sencula estas subpremita per la transcendentala mieco.4) 

Ke la du diversaj statoj samtempe ekzistas en la korpo montras 

al ni la raportoj de multaj homoj estante dum momento en viv- 

danĝero. Tiam en fulma rapideco la filmo de ilia vivo tra

kuras la vidnervojn, la sama okazas ĉe multaj mortantoj. Kvan

kam en normala stato la homo sajne forgesas la trav iva jn ,

iii ne perdigas. Kiam la transcendentala mieco ekvokas, ĝi 

entenas ĉiujn vivokazintaĵojn de la pasinto.

En somnambula stato ankau trovigas tiuj personoj, kiuj 

dum nokto promenas. Ne estas la konscia mieco kiu tiam 

movigas la muskolojn. Estas klara pruvo de la kapableco de 

nia transcendentala mieco, kiu sentime Jkondukas la korpon 

super tegmentoj kaj muroj kaj kiu Satas la noktan mallumon. 

Ju pli riĉa la korpo enhavas la radiantan forton des pli facile 

ekzistas obleco ke okazas fenomenoj kiuj estas pririgardata^ 

kiel supernaturaj! Kiel argentan fadenon ni trovas en la homa 

historio la faktojn kiuj neklarigeblaj per la tiam konataj legoj 

de la naturo, rilatas al la fenomenoj okazantaj dum la somnam

bula stato. Sed estas kompreneble ke oni ne povas mezuri 

dimensiojn se oni ne posedas la necesajn akordigantajn mezur

ilojn. Bedaurinde estas ke la solvon de tiuj enigmoj antauiras

ĉiam multa perdo de sango.
Ankau la nuntempa scienco devas konfesi ke gi eraris') 

akceptinte du diversajn kaj separajn legojn — tian de la kon

servo de energio kaj tian de la konservo de Stofo, ke gi devas 

ĝin anstataui per leĝo kiu entenos ambau. Sed tiu nova kom

prenota naturlego solvos la problemon de la transcendentalaj 

fenomenoj kiuj en la malnova oficiala scienco ne povis ekzisti 

oficiale, ĝi komprenigas al ni multe pli facile la alternejon de 

la personeco pristudata i. a. per D-ro Ribot kaj D-ro Morton 

Prince**) kaj ĝi montras al ni ke la vorto hernio, kvankam D-ro 

Lodsy pensas ke ĝi solvas la enigmon de la vivforto, nur estas 

esprimo por klarigi la malnovan formulonu zatan de Konfuzi*): 

Ke la rekta linio (unueco) partiganta, kauzas la multecon de 

la formoj.

1) Friedr. Fin:how: m Photographie des G»dankens“.
2) Edmond Due hate!: nLa vue a Distancu*. ^
3) ftlb. de Rochas: WL’ Extĉriorisation de la sensibila*4.

; 4) D-ro Karl du Prei: *Die Philosophie der Mystik“.
5) Ed. E. Moseon: „The Independaj-, May 13 tli N-ro 44*>.

* 6) D-ro Morton Prince: «The dissociation ol a personality“.

Pri birda flugo.
En la julia-augusta numero de «Esperanto**, sub rubriko 

«Scienco**, trovigas longa artikolo pri «mova kaj fluga organo**, 

Iau kiu la verkanto konvinkigis ke, por klarigi la flugadon d* 

birdoj, oni devas imagi tute nebezonan misteran flugorganon. 

Li diras «ĉi tiu organo estas ne io alia ol speco de radioj, 

kvazau nevideblaj nervoj eteraj au fluidaj^ktp.** «Per helpo de 

flugiloj kaj direktiloj mem ne estus eble al gi plenumi tiajn 

subitajn evoluojn. Do ne flugiloj mem agadas tie ĉi ktp.** Neniu 

pruvo, nur asertoj.
| Nu, estas vere ke, se oni aplikas la ĝis nun konatajn regulojn 

pri la kontraustaro de la aero al vivaj estajoj, kiuj kapablas 

flugi, oni preskaŭ konkludas, ke la flugado estas, se neebla, 

almenaŭ tre mallacile efektivigebla. Feliĉe, antau du jaroj aperi» 

bonega verko de S-ro Oehmichen (ingeniero Ĉc Peugeot Kio.) 

(Nos mattres Ies oiseaux) kiu elmetis detalan, kaj de multegaj 

eksperimentoj pravigitan, teorion pri kiel flugas, ne nur la birdoj, 

sed ankau insektoj, kaj klarigis kiel, ĉe la fino de ĉiu pulsbato, 

la agmaniero de la flugiloj ebligas la reakiron de energio de la 

aera ondo, kiun ilin sekvas. Plej interesa estas lia uzado de 

la stroboskopo, per kiu oni povas studi ĉiun movadon, ekz. ĉc 

nokta papilio, kvazau la flugiloj t^e malrapide movigus, kvan

kam ili vibradas tiel rapidege, ke audigas vera zumado.

G. M. Hayton (Britlando).

Denove pri birda flugo.

La artikolo de S-ro Jan Kaszycki en la numero de julio- 

augusto min tre interesis. Ĉar mi konstatas ke li sin tre okupas 

pri studado de birdoj, ĉu estus al mi permesite fari demandon 

kies respondo eble interesos multajn legantojn? Jen la demando: 

Kie la birdoj mortas? Unuavide tiu demando povas ŝajni infana.
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sed ĉu oni jam rimarkis ke neniam oni renkontas en urboj au 

kamparoj kadavrojn de birdoj? Mi parolas kompreneble pri 

niaj komunaj birdoj, paseroj, hirundoj ktp., kiuj vivadas kun ni 

en urboj. Se mi okaze vidis birdan kadavron ĝi ne estis pro 

aĝo mortinta, sed ĉiam akcidente. Tre interese estus al mi scii 

kie rifuĝas la birdoj por morti. Antauan dankon por la respondo.

F. La Gravure (Belgio).

Usona Edukistan) enketos pri Edukado lnternacia.
• ■ ./ > »' . r • • . ■ ■. ** * v j *» I*" //

Dum la unua semajno de julio <2®~8a) okaz-is en Boston 

kongreso de «Nationa! Educatione! Association4* la plej granda 

asocio de edukistoj en Usono, Cirkau sesmil ĉeestis ia kun

venojn spite de fervojista striko kaj malbona vetero. Inter aliaj 

aleroj *— ekz., propono por tutnacia monhelpo ai edukado, ĝis 

nun nur Stata ati loka alero — oni tuSis la aferon de internacia 

edukado. Ce flanka kunveno de la American Classical Asso

ciation “ en Paneu i I Hall, prof. Roland G. Kent paroladis por 

Latino kiel internacia helplingvo. Inter aliaj argumentoj li 

mallaudo Esperanton (kiun Ii konas nur tau tralegado de lerno

libro; l i  diris ke Ii neniam ĉeestis kunvenon de esperantistoj). 

Efektive li estis nur advokato kun teoria lezo, sed sen larĝa 

scio pri Esperanto kaj ĝia programo. Pri Latino Ii konfesis 

ke estas necese forigi la nunan kaj starigi tute alian pli simplan 

Latinon; kian li ne diris! La esperantistoj ne havis oportunon 

respondi rekte, sed tion povis flanke D-ro Loweli, L. K., ĉc 

N. E. A.-Komitato pri Fremdaj Rilatoj.

La Nacia Eduka Asocio estas projektanta gravan paŝon 

al internacieco por ia venonta kunveno, kiam ili esperas igi 

ĉefpunkton de Ia programo «edukadon tutmondan14. Por tio, 

pere de la registaro usona kaj fremdaj registaroj, la Komitato 

pri Fremdaj Rilatoj nun interrilatas. La nomita komitato kun

venis dufoje dum la lastatempa kongreso en malfermaj kunsidoj. 
Lau la tiea protokolo:

En la studado pri tutmonda edukado partoprenas la N. E. A. 

(ĉirkau 750,(XX) usonaj instruistoj), ankau 50 aliaj organizoj 

interesitaj: la Junula Ruĝa Kruco; la Ligo de Usonaj Universi

tatoj; la Instituto de Internacia Esplorado: ia Internaciaj Froebel- 

edukistoj ktp., ktp. Lau la anoncita programo, oni celas:

I. antauenigi pacon kaj amikecon. i

2* n tutmondan toleradon de ĉies rajto.

3* - estimadon por la valoraj heredajoj de ĉiu nacio.

4- - ĝustan informon pri fremdaj landoj en Ia
lernolibroj.

5- « internaciajn konferencojn kaj fidon.

» eneduki al la infanoj spiritajn ecojn. i
I" - plifirmigi tra la tuta mondo la efektivan unu

econ de homaro, kaj atentigi al la benoj de 

paco: la malbenoj de milito.

Tion oni esperas efektivigi per sekvantaj metodoj:

1. instruo por internacia civila administrado - civitaneco, i

Oni bezonas sufiĉe plenan lernolibron, kiu montras faktojn en

justa proporcio — la nunaj kinematografaj filmoj, kaj precipe i

tiuj, kiujn oni sendas al fremdlando ĉar ili kontrauleĝaj en

Usono mem, kutime elektas krimojn, kaj portas malveran bildon

de usona vivado. (Kinematografon kiel instruilon jam posedas 
multaj lernejoj);

2. organizado de la uzota tekstaro por lernolibroj donante 

pli ĝustan komprenon de la ĉefaj ecoj kaj idealoj de la nacioj. 

Oni citis la kontrastajn historiojn pri usona-meksikaj malpacoj;

3. internacia interSanĝado de instruistoj kaj de lernantoj;

4. programo por Ĉiuhoma edukado kaj kondutado;

5. internacia interSanĝado de artikoloj pri edukado, kiuj 
klarigas programojn kaj metodojn:

b. elekto de definita tago, kiu estu ĉiujare la ..Tutmonda 
Amikeco Tago41.

La ĉi-supra programo povas efektivigi nur per instruado 

pri la komuna deveno de homaro kaj ties komunaj celoj.

D-ro Lowell prezentis Esperanton al la dua kunsido kiel 

ilon al ĉiu homara kompreno: ankau parolis reprezentantoj de 

Junula Ruĝa Kruco, de kelkaj aliaj mond-amikccaj organizajo) 

kaj delegitoj de ĉeĥoslovakio kaj Cilio (la lasta, instruisto de 
hispana lingvo, kontraŭ Esperanto).

La nuna programo de Ia N. E. A. kaj de ĝia komitato 

estas, ke tiu «Tutmonda Konferenco de 1923" okazu en usona 

urbo — el la proponitaj oni preferis VVashington, New York, 

au Boston — komence unu semajnon antau la komenco de la 

Ĉiujara N. E. A. kongressemajno. Dum tiu unua semajno sub- 

komitatanoj de la diversaj nacioj interŝanĝos ideojn pri detaloj. 

Samtempe kun la malfermo de ia N. E. A. kongreso, oni okazigos 

teatrajon montrontan la kontribuadon de la apartaj nacioj a! 

edukado kaj civilizio — por tiu teatrajo oni gastigos infanojn 
cl multaj landoj.

Oni esperas ke el tiu konferenco kreskos daura organizo 

au «konsilantaro por esplorado kaj informo"; au. tutmonda 
interŝanĝejo de komitatoj44.

La programo aspektas tiom grandioza kiom projekto de 

aperonta esperantista gazeto, tamen oni jam dissendas invitojn

pere de la registaroj kaj ekkolektas monsubtenojn.

Se estas instruisto kiu serioze interesiĝas pri la afero, li 

skribu al Supt. Augustus O. Shomas, State Supt. of Scholis, 

Augusta, Maine, Usono, menciante tiun ĉi artikolon.

Norman W. Frost (Cambridge, Mass).
(U. F. TV I-.7871

La batalo kontraŭ la alkoholismo en Aŭstrio.

La landregistaro de Malsupera Austrio Jus eldonis severajn 

dekretojn por energie kontraubatali la trouzon de I’ alkoholo, 

j Tiuj ĉi dekretoj estis komence devigaj nur por ia teritorio 

submetita al Ia regado de la malsuperaustria landregistaro, 

sekve nur por la lando Malsupera Austrio, sed ne por ĝia 

ĉe furbo Wien, kiu — kiel oni scias — en la ŝtatligo de austriaj 

landoj figuras kiel sendependa „Lando Wienu. Por la administra 

distrikto VVien proklamis la urbestro en sia rolo kiel Wiena 

landestro la nomitajn dekretojn. La novaj dekretoj, kiuj metas 

limon al la alkohola senbrideco, ruiniganta la tutan popolon, 
sonas sekvante:

La lastatempe forte potenciginta trouzo de I' alkoholo kaj ĝiaj 

gravaj konsekvencoj por la publika trankvileco kaj sendankeco 

unuflanke, kaj la grizaj ekonomiaj rilatoj de nia lando aliflanke, 

instigis la landregistaron de Malsupera Austrio eldoni por la tuta 

al ĝi submetita administra teritorio la sekvantajn disponojn:

La ĝenerala ŝloshoro por gastejoj, inkluzive Ia ĝardenaj 

vin-vendejoj, vinhaloj kaj automat-bufedoj estas fiksita je 

la IO» horo vespere, Ia ŝloshoro por kafejoj kaj „baroju je la 

12« horo nokte. Al kafejoj kaj baroj estas malpermesite vendi 

alkoholajn trinkejojn en la tempo de 10« ĝis 12« horo nokte.

Permesoj por prokrasti la ŝloshoron trans la suprenomita 

tempo estos ĝisplue principe ne donataj.

La vendo de alkoholaj trinkajoj al personoj videble jani 
alkoholitaj ai'i ebriaj estas malpermesata.

La stata leĝo el la 7« de julio 1922, malpermesanta la vendon 

de alkoholaj trinkajoj al junaguloj, estos aplikata kun la plej 
granda severeco.

Transpasoj de la ŝloshoro flanke de drinkejmastroj kaj gastoj,

kiel ankau ĉia speco de ebriecaj ekscesoj estos senindulge plej 
severe punataj.

La drinkejmastroj, kiuj kontrauagos tiujn ĉi dekretojn, estos 

punitaj per la forpreno de la metirajtigo, en la senco de la nun 
deviga austria mctiordo.

Tiuj ĉi dekretoj estas tuj aplikotaj.44

D-ro Emil Pfeffer, Wien.
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L IT E R A T U R O

La „dales“.1)
Legendo el Galicio de h . Hatsek.

nokte kaj tage, li ne foriris el la domo, neniom malsparis, 

jes, li eĉ ne konis la valoron de la mono, ĉar li ja neniam 

iom posedis.
----  Kaj jpro tio li tiel nekonsternite rigardis la malgajan

La pala vizago de la juna juda instruitulo kuntiras kon- vizagon de sia juna edzino, kaj ne sciis ion diri krome: 

vulsie, kiam li fermis post kvinhora seninterrompa Remado4*2) Ja helpos .

la malnovegan foliegaro^ por mediti iom da tempo, super la Sed kiam. kun ankoraŭ larmantaj okuloj, ŝi ekploregis, 

diversaj demandoj, kiujn li estis (ferpinta el la libro kaj kiuj kaj li audis sian mallautan ploregon, tiam lin tamen eksteris, ta 

amasigis en lia menso. Ankoraŭ tute perdiginte en la studado seriozo de la situacioj ĉar li gin pripensis. Rapidece li ekkaptis lu 

de la „talmud“3) —■ kvazaŭ ekzercita muzika orelo estus aŭd- ĉapelon kaj la bastonon kaj foriris. ..Kien vi ilas r' , zo j ge 

inta la belegajn tonojn de majstra kantado sur lin ankoraŭ tia- demandis Mirjam. ĉar ŝi ne kutimis, ke Majni, precipe je tiu 

maniere efikis la Inghajo, ke li ne atentis la malvarman cambron, ĉi horo, foriru el la domo. 

en kiu ii sidis, kaj ne sentis la malsaton, tiun admoniston, 
kiu ja sukcesas veki ĉiun revanton. Sed ankaŭ sian fidelan estas ,,cadik“9). lerta pri la ..kabala"10), el lia buŝo fluas sago, 

edzinon, Mirjam, li ne estis vidinta nek aŭdinta, kia ŝi jamm lia kapo elpensas prudentajojn, li povas min konsili kaj diros 

parolis al li de kelke da sekundoj, gis kiam, metante manon kion fari*4.

„A1 la „rav“*) mi iras4*, li diris. „Rabeno ŝlome LejbiŜer

sur lian ŝultron, ŝi pliatigis: „ĉu vi volas mangi malvarmaj 

la terpomojn, kiuj restis hieraŭ, mi vin demandas44! ŝi ripetis.
Baldaŭ poste Hajm staris antaŭ la sankta viro.

„Rebu) Ŝlome, mi venas, por ke via sagego, via pru-
„Mangi malvarmaj? Kial, koro mia. mi mangu malvarmaj dento helpu min el miaj mizeroj4*! li diris. ..Vidu! Tage kaj

la terpomojn44?

„Ĉar ne estas fajro44.

nokte mi studadas la talmudon, la „gemoro'n‘41-), la „miŜno'n“12), 

mi diligente ..lernadas44 kun pasio, ne devigite, sed volonte.

Ne fajro? Kial do vi ne bruligas fajron, infano mia?44 Kaj tamen, „rab 111 Ŝlome, al mi mankas la necesaj^. La 

Ĉar ne estas lisno, kara Ĥajm. Kaj anka* ne estas io por ^ » r o  ne estas hejtita, en la forno ne brulas fajro, jes al 

ntanfti, escepte la terpomojn de hierar, ŝi diris kai tenis! "< ma"kfs *  }* necesaj manSajoj^ K*u kiel v, scas, reh

la antaŭtukon al la larmantaj okuloj. la fest0 ,lel kl; ™" “ t
I la zorgo, de kie preni la rimedojn, havigi al ni ĉion poi la

..Kaj kial ne estas ligno kaj kial ne estas .o por man» ? , Jomtovoj,  LonKtempe „rabr) «,|ome adu ltis  la parolanton.
tute naive demandis la juna edzo. Sed tiu demando tute ne 

mirigis la deksepjaran Mirjam.
kiu pro timo de la malriĉo montris parolkapablon, kiu lin 

konvinkis pri tio. ke antaŭ li staras homo, al kiu la mano
Dum sia dujara edzineco ŝi kutimis al tio, ke ŝia edzo de mairieo gis nun nur minacis per unu fingro. Sed poste 

"lernadas1* de la frua mateno gis la malfrua vespero. La iji diris: Reb vj havas en via domo malbonan gaston;

mono por la mastrumado gis nun. kvankam nur ete, venis se vi sukcesos, forigi lin, tiam al vi estos helpite44,

Cu gaston, reb ŝlome? Kiu do estas?44 

..Estas la „dales“. Cis nun vi ne povis jam vidi lin,

de Ŝiaj gepatroj. Sed nun ankaŭ maturigis la du fratinoj de 

Mirjam. kaj ankaŭ ĉi tiujn devis, kiel eble plej bone, prizorgi

ŝiaj gepatroj; pro tio forrestis la sumoj, alveninte ĉiam pli . . .  o . , • • ,• *
i i • i i . ir • ... ĉar i ankoraŭ sidas en via kelo. Sed kiam vi lin trovos,

malgrandaj en la lasta tempo. Kaj krom ĉio estis antau la Uf
paska festo, kvankam gis tiam ankoraŭ daŭris kvar semajnojn. senkompatL' torpelu ,in \

La bona virino ja rezignis pri nova ,jomtova“4) robo. por laŭ ĥajm faris, kiel al li ordonis la rabi. Singarde li ŝtel-

kutimo kaj moro. ornami sin kiel la aliaj judaj virinoj kauze i iris en la kelon de sia domo kaj, post longa serĉado, li 

de Ia festaj tagoj; sed tamen estis ja neeble ne havi la ne- ekvidis en angulo la kaŭrantan korpon de tutnuda knabo.

cesaj n laŭritajn manĝajoj n, precipe la paskan panon, la 

macojn.5) Kaj kiom da elspezoj krome estis necesaj, por 

provizi la domon per nutrajoj por longaj ok tagoj!

ĉ i tion ŝi rimarkigis al sia edzo. Sed dum ŝi

,,Kiu vi estas41?, al li kriis ĥajm.
,.Mi estas la „dales“! al li respondis plorema voĉo. 

„Enpakigu kaj forigu44!
„Ho! mi ja volonte forirus44! diris la knabo. „Sed pri

paroladis, li rigardis Sin, kvazaŭ li aŭdus aferojn, kiuj gis pensu, se vi havas koron en la brusto, ke mi estas tutnuda 

nun estis nekonataj de li. La zorgojn pri la necesaĵoj de kaj en tiu ci stato ja ne povas vidigi sur la strato. Donu 

|a vivo li gis nun ne konis. Kiam li ankoraŭ estis knabo. al m' vestojn kaj mi iros for de vi kaj de via domo . 

ĉi tio estistafero de bonfaremaj homoj; kiel junulo li „plete44B) ĥajm havis kunsenton. Li sciis, ke en tiu stato la knabo 

mangis ĉe ili, kaj ankaŭ pri vestoj kaj logado zorgadis la ne forpovis de ĉi tie. Dank’ al Dio! la ora kufo de Mirjam 

bonfaremo. Kaj kiel edzo, ĉar li estis konsiderata distingita ankoraŭ alestis; gin li portis en la pruntejon, poste aĉetis 

boher4<7) kaj havis kiel edzinon Mirjam, ŝiaj gepatroj lin vestojn kaj ilin alportis al la knabo, por ke tiu povu forigi 

provizis i per Ĉio, kion li 'bezonis, kaj li nur havis la devon el lia domo. Sed jen! oni povus nomi gin miraklo: la vesto 

..lernadi" por farigi korifeo. Dum sia knaba ago li ja lernis estis multe tro malgranda, ĉar intertempe la uleto estis ege

la botistan metion, sed li nur praktikis gin malofte, t. e. tiam, kreskinta.
kiam li bezonis ŝuojn por siaj plejproksimuloj aŭ por si mem. j „Kiel ajn!'4 diris ĥajm; Ja  „dales“ devas forigi, mi adeto*

Ĥajm tial ne povis kompreni, ke tiel subitege la malfeliĉo por li vestojn pli grandajn kaj pli komfortajn". Kaj li foriris

povas esti trafinta lin, ĉar lija faris sian devon: li „lernadis“ < vendis sian kaftanon, kiun li nur surmetis dum grandaj festo;
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tagoj, kaj por ta porricevita inono li aĉetis novajn vestojn 

por la knabo. Kaj denove ĥajm vidis mirigite, ke la korpo 

de la „dales“ estis plilongiginta kaj plilargiginta kaj ke la 
vestoj por Ii estis tute neuzeblaj.

«Ho, vi ne mokos min?- pensis Ĥajm kaj portis en la 

pruntejon la argentan „mcnoro’n““ ). Ĝis „ĥanuko“14), kiam 

mi gin bezonos, ja estas longa tempo; mi dume estos libera 

de la „daJesM kaj povos reaĉeti la ..menoron*. Kaj refoje 

Ĥajm por la ricevita mono aĉetis vestojn tiel largajn kaj 

grandajn, ke eĉ Ja plej forta viro estus povinta surmeti ilin. 

Sed estis vane. La -dales- dumtempe havis la staturon de 

grandegulo, kiu moke ridis pri Ia postulo, esti metota en ĉi 
tiujn vestojn. |

Malespere Ĥajm meditis, kion fari. La „dales- devis foriri, j 

tio estis certa; sed kie preni monon por vesti lin? Kaj Ii' 

^irkaurigardis en la ĉambro kaj baldaŭ konvinkigis, ke ĉi j 
tie estas eĉ ne ununura valorajo, kiun li povus Sangi en ; 

monon, por denove aĉeti vestojn. Sed tamen, kiel dirite, al 

li estis klare, ke Ia -dales- devas forigi kiel eble plej baldaŭ. | 

Jes, sed kiel? Kaj apogante la kapon sur la manplatoj, I i ! 

turmentegis sian cerbon: kiel li povos havigi al si monon 

per honesta maniero, por fine forigi el la domo la mal

benindan gaston i Kaj dume lia tuta gisnuna vivo preterigis 

antau lia spirita okulo, kaj li komencis kompreni, ke li mem 

ja estas kulpa, ke li momente ne posedas sufiĉe da mono,: 

por havigi vestojn al la nuda gasto, por ke li povu liberigi 

de li. Li ja estas sana kaj forta kaj povos Sangi en monon! 

sian tempon. Kaj rilate ia -lernadon- tion li nun kom

prenis la scienco ja ne povos tute plenigi lin, kiam lia | 

cerbo estos plena de la maldolca zorgo pri la ĉiutaga pano. j 

Kaj nun li ankaŭ ekmemoris, ke lia patro, ripozanta nun eni 

la Ĝardeno Eden (Paradizo) ĉion ĉi autaŭvidis, kiam Ii leni-1 

igis al li la botistan metion. Li gin ellemis, sed ne praktikis, I 

ĉar ĉiuj lin konsideris la -distingita boher, kia li vere estis,’ I 

kaj kia lin ankan rekonis liaj bogepatroj, igante la dudek

jarulon daŭrigi la studojn. Sed la maldelikata vivo postulis 

pli multe ol sciencon Ĉi tion li nun komprenis kaj li 

volis havigi al si monon, por povi realigi sian neŝangeblan 
decidon, liberigi sin de la -dales-.

Tial al li ne restis alia solvo, ol. pretigi ŝuojn kaj ripari,! 
laboro, por kiu li ankoraŭ estis kapabla. j

-Jam morgan matene mi finkolportos en nia strato kaj 

vidos, kie estas bezonata mid laboro", li diris decide; -ŝuojn 

ĉiu bezonas, precipe nun antan la festotagoj; jes, mi laboros! 
k«y enspezos monon!- :

Nun .Ĥajm diligente ŝuumis. Baldaŭ enestis la mono I 
por aĉeti kiun ajn vestejon por la -dales-. Por ne esti 

mokata de li refoje, li, dum siaj liberaj horoj, ŝteliris en la 

kelon, kie senmove sidis la «dales\ Sed multe pli mal

granda, multe pli maldika jam estis ties korpo, kaj la vestoj, 

kiujn antaue li estis aĉetinta por li. nun estis tro grandaj i 

kaj tro largaj. Kaj en la sekvo montrigis, ke la korpo de i 

la «dales* ^rumpis kaj «rurnpis16). Neniu vestalo estis pori 
li konvena, eĉ rie tiu, kiun Ĥajm aĉetis por li, kiam li trovis 
lin tute malgranda knabo. j

Dumtempe la cambroj de la komforta domo plenigis ne i 
nur de ia necesaj m angajoj, sed krome jam kuŝis en la I 

kesto bela amaso da mono, kiu subite pliigis, ĥajm sidis 

en laboroj gis super la oreloj, tiel ke li eĉ ne trovis la 

tempon, por zorgi pri la etulo, kia li lin vidis eĉ antaŭ kelkaj

tagoj. Fine lin instigis la scivolemo, serĉi en la kelo la 

knabon, sed vane li esploris pri li; Ia «dales- estis kaj restis 
malaperinta.

La paska festo ja estis pasinta .delonge, .tagoj, kiujn 

ĥajm estis festinta kun sia Mirjam laŭ malnova kutimo. Kaj 

iom post iom la kestoj plenigis je vestoj kaj trezorejoj, kaj 

krom la ora kufo, la festotaga kaftano kaj la -menoro-, nun 

estis en ia domo multaj valorajoj, kiujn Ĥajm aĉetis inter

tempe. Sed la -dales“ ne plu arogis ,veni en la domon de 

Ĥajm kaj fari uzon de ties gastamo. Ĉar, kiel la -dales - 

sciis, Ĥajm nun estis homo, .kiu, dank’ al la laboro de siaj 

manoj, estis kapabla, vesti lin, por eksterpordigi lin plej rapide.

El la germana lingvo tradukis Karl Minor, Hamburg.

Notoj de I tradukinto: >j «dales- (Ia unua silabo estas 
akcentata kaj tre mallonga) estas pli-malpli internacia juda 
vorto, kiu generale signifas senmoneco". En judaj rondoj oni 
Serce diras: wDales esias juda malsano, kiu tamen ankau trafas 
kristanojn-. En la supra rakonto la autoro imagas la «dales“ 
karna homido; oni do devus esperantigi gin per «senmoneculo- 
vorto, kiu nek estas bela, nek ekzakte trafas la sencon de la 
vorto dales- — f) -lernadi-: La ortodoksaj judoj multe 

Okupigas pri la Biblio, la Talmudo ktp. por esplori ĉi tiujn 
verkojn kaj kapti en i l i  D l i  profundajn kaj novajn sencojn kaj 
rovi novajn klangojn. Gi tiun okupiĝon ili nomas «lerni-. — 
) «talmudo- hebrea religia verko de Ia judoj, enhavanta Ia 

malnov-hebreajn legojn, Iau kiuj plejparte ankoraŭ hodiaŭ vivas 
la piaj judoj. — *) „jomtov“ festotago (hebrea vorto). — 
•’) .maco" estas la hebrea nomo de la judaj tiel nomataj 
«paskaj kukoj-. La vorto «maco- signifas «senfermentila-. 
La ofte audata formo «macos- estas la hebrea pluralo. — 
'•) ma I riĉega j judoj, kiuj jam ne (au ne plu) kapablas labor
enspezi, precipe en malgrandaj judaj komunumoj, senpage 
mangas Ĉiutage ĉe alia juda familio de sia komunumo. La 
judoj konsideras tian manĝigon Dionplaĉa faro. La esprimo 
diras, ke tiaj junuloj (kaj maljuneguloj) mangas «piete-. — 
') «boher“ (la unua silabo estas akcentata kaj longa) estas 
hebrea vorto kun signifo simila al «viro-; «distingita boĥer“ 
estas esprimo por spirite alta viro. — 8) ..rav**, «rab“, «reb
laj «rabi- estas mallongigoj de «rabeno-, kio signifas 
«instruisto- kaj estas kutima alparolo al judaj pastroj kaj 
ĉiuj judaj viroj kleraj kaj spertaj rilate religiajn aferojn. —
') «cadik“ hebrea vorto signifanta «justa- au «justulo-. — 
10) «kabala- juda hebrea libro. — n) vidu «). — k) wgemoro-i 
«miŝno-, estas hebreaj religiaj kaj prilegaj verkoj de Ia judoj. —
1 ) «menoro- estas la nomo de la naubraka kandelingaro, kiu 
estas uzata dum grava ceremonio dum juda festo, okazanta 
proksimume dum la tempo de la kristnaskaj tagoj. Tiu ĉi 
juda festo estas nomata u) «ĥanuko- (la unua silabo de 
«hanuko- estas akcentata kaj mallonga). — ia) «ŝrumpi G.
«zusammenschrumpfen-; F. «se ratatiner-; A. «shrink".

Kiam mi vidas vin preĝanta
(Lau poemo de malnova poeto.)

Kiam mi vidas vin preĝanta 

Pie al Dio parolanta,

Vekas oia diadoro 

Sanktan senton en la koro.

Kiam mi vidas cin preĝanta.

Reno estas min tenanta!

Lumaj pensoj de T malhelo 

Flugas alten al dielo-!

Kiam mi cidas pin preĝanta,

Dubo estas disiĝanta.

En infana afekcio 

Ree preĝas mi al D io!

Friedrich Jahn
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La Gastejo

Ce Ia bordo de Thaveno, en mallarga, flanka strato 
Estis iam distilejo «Al Ebria Akvorato".
Fama estis gia brando kaj ne malpli la mangaĵoj,
Kaj krom tio tre allogaj giaj multaj kuriozaj.

Jimmi Svatsnut gin mastrumis, filo de la lando 
Altstatura kaj kolosa, forta kiel lia grogo. ITogo,
Antaŭ ol li ekposedis Ia gastejon, antao jaroj,
Estis li gajninta monon per kaptado de omaroj.

Liaj ĉefaj gastoj estis la maristoj kaj ŝipanoj,
La havenlaboristaro kaj velŝipaj kapitanoj, 
ĉiuj rasoj renkontigis, venis tien turkoj, poloj.
Kiel blondaj nordlandanoj, tiel negroj kaj mongoloj.

La klubĉambro, arangita kiel botokudkabano,
Estis vere vidindajo por fremdulo kaj urbano.
Ciajn murojn kovris pajlo, kanplekta jo la plafonon. 
Sur la planko kokosmatoj plene kovris ĉiun Stonon.

En la mezo de I’ kabano pendis longa krokodilo, 
ĉe maldekstra flanko glavoj, lancoj, Sildo kaj hakilo. 
Dekstre estis feloj, fisoj, birdoj, sagoj kaj palarko, 
Kontrauporde sub remiloj kaj tamburo granda Sarko.

Do — en tiu ĉambro regis iutage granda bruo. 
Gaja societo sidis ĉirkau tablo el bambuo.
Oni trinkis, gojis, kantis pri bataloj kun korsaroj, 
Fine oni ekbabilis pri dangeroj sur la maroj.

. Audu*, nun komencisT edje, masklisto de I*,T ritono “, 
.Kion foje mi travivis en tropika regiono*.
Kaj detale li priskribis, kiel, sur Insul’ Marŝala,
Nur penege li sin savis el kaldrono kanibala.

.Jes*, ekdiris Fidje Isbehn, englutinte angosturon, 
.Nur spiritĉeesto helpas, venki tian aventuron. 
Ankau mi dum la vojagoj estis ofte en dangero, 
Veturante Sudafrikon sur la «Blanka Rinocero*.

Iufoje mi trovigis ĉe la Kapo Bonespero;
Ni tre gojis, Ĉar ĝis nun nin tre favoris Ia vetero. 
Malproksime jam ni vidis klare la Tabulan Monton. 
Jen! Subite pezaj nuboj plene kasis horizonton.

La ĉielo nun nigrigis; fulmoj tranĉis la aeron;
La ventego furiozis; perdis cian ni esperon.
Jen surdiga ekkrakego! Nia ŝipo disfendiĝis,
Kaj la «Blanka Rinocero* — malrapide subakvigis.

Sed feliĉe al mi venis lastmomente savideo.
Mi ekpensis pri la Sargo, la multega palmoleo.
Per enhav’ de mil bareloj mi glatigis la ondaron, 
Kaj, rajdante sur bretego, ni alnaĝis la bordaron.* —

ĉe I’ Haveno

En angulo sidis viro apud la leona felo,
Kies blua nazo brilis kiel la Vespera Stelo.
Tiu estis Adjo Glimmer, kapitano de I’ «Delfeno*, 
Tre amuza rakontanto kaj Hamburga indiĝeno.

.Antau jaroj*, diris Adje, sian pipon bruliginte 
Kaj per longa vid’ la ŝarkon ĉc la muro rigardinte. 
«Ankau mi jam foje pensis, ke min prenas la diablo, 
Kaj ankoraŭ nun mi sentas, kvazaŭ ĉio estis fablo.

Ni veturis de Cejlono tra Malaka Strat' Manilon.
Tie ŝarĝis ni tabakon, fruktojn, rizon kaj vanilon.
Preteriris ni Formozon en direkto al Fusano,
Kiam en la Flava Maro nin surprizis uragano.

Nia ŝipo dancis kvazaŭ nukso sur la ondegaro,
Kaj grandegaj ŝarkoj svarmis homavide en la maro.
Oni gemis, kriis, ploris, de terur’ malesperante.
Jen altega ond’ min Siris en la akvon muĝegantc.

Ekscitig’ min paralizis; perdis plene mi konscion,
Kaj pri tio, kio sekvis, rememoras mi nenion.
Tamen mi ja ne pereis el ĉi tiu kara mondo, 
ĉar alie mi ne estus nun en via gaja rondo. —

«Adje! Viro! Fulmotondro!* Kiu vokis mian nomon?
Mi malfermis la okulojn kaj ekvidis dikan homon.
KuSis mi sur granda ŝipo. Kio estis okazinta?
Kie mi ĉi tiun viron iam estis jam vidinta?

Li prezentis fortan grogon. La memoro nun revenis,
Kaj vidante mortan ŝarkon, la ceteron mi divenis.
Mi ne povis diri vorton; ĉirkaubrakis mi la viron;
Per streĉita atentemo mi auskultis lian diron.

«Jes*, li diris emocie, .jes, mi estas Bastiano,
Kiu antau dudek jaroj kun vi estis sur la «Rano*.
Nun komandas mi la .Tigron", tiun ĉi militan Sipon.
Ni veturas al la bordo, por plenigi la ekipon.

AI la golfo Kiauĉaua revenante de krozado,
Nia «Tigro" jen ektremis de fortega skuiĝado.
Ni esploris la kialon de ĉi tiu okazajo
Kaj ekvidis tiun ŝarkon baraktanta ĉe I’ ŝraubajo.

La bestegon mortiginte, ni ĝin sur ferdekon tiris.
Sed, aŭdante ronkegadon, vere ni sufiĉe miris.
Ni fendtranĉisnun Ia monstron, kaj en tiu ŝarkventrego 
Vi imagu la surprizon — vi ripozis en dormego!* —

En Kiaŭĉauo ni ankoraŭ tiun travivajon festis.
Mi veturis nun Hamburgon; li sur sia «Tigro" restis.
Per gazeto mi sciigis, antau eble unu jaro,
Li nun estas admiralo de ŝipar' en Flava Maro,*

Adje ĉesis kaj rigardis mediteme al la muro. 
ĉiujn gastojn plenmutigis lia stranga aventuro. 
Tiam prenis li la ĉapon, sian grogon eltrinkinte, 
Kaj forlasis la gastejon, novan pipon bruliginte.

W. K ahne.
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TRA LA L IBRARO.

Conference Internationale sur I’ Enseignement de I’ Esperanto 

dan» ies Ecoies. Compte rendu sommaire en francais. (In
ternacia konferenco pri instruado de Esperanto en lernejoj. 
Resuma raporto en franca lingvo). Aĉetebla te UEA Bou
levard du Theatre 12, Genfeve. 2H pagoj, 14X21 cm. Prezo:
0,50 fr. sv.

La Ĝeneva konferenco de aprilo 1922 estis sufiĉe detale pri
parolata en tiu ĉi Jurnalo, kaj ne utile estas analizi la nunan ra
porton publikigitan de la Instituto J. J. Rousseau, iniciatinto de 
('konferenco, kaj subskribitan de ties ĝenerala sekretario S-ro 
W. Perrenoud.

Klare verkita, plena je pruvigaj faktoj, tiu broŝuro estas 
varbilo kaj konvinkilo, kiun niaj francparolantaj samideanoj, 
kaj ĉefe instruistoj, devas are uzi por klerigi pri la problemo 
siajn kolegojn kaj ĉefojn, por peti de ('autoritatoj provojn de 
esperanta instruado en unuagradaj kaj mezaj lernejoj.

Korekto de la eraraj tradukoj en Universala Vortaro. (Kun 
aprobo de la Lingva Komitato). Franca pario. Kolekto de 
la Akademio. Th. Carl. Esperantista Centra Librejo, 51 Rue 
de Clichy, Paris-9*. 4 paga litografia folio, 16X24 cm. 
Prezo: 0,50 fr. fr.

Jen de longe atendita laboro. Ne ampleksa, sed valora. Se 
iom malrapide laboras niaj lingvaj institucioj, almenaŭ bone. 
Tiu korekto fariĝas nepra aldonajo al la fundamenta Universala 
Vortaro. Eble la titolo ne estas tre bone elektita, ĉar pli ofte 
ol eraraj, la tradukoj estas nesufiĉaj, neplenaj,|dubaj au dusencaj, 
kaj la korektoj estas precizigoj, unusencigoj au kompletigoj.

Ke tiom da ili estis necesaj, jen novajpruvo, kiom malfacile, 
eĉ fakulo, eĉ genia lingvisto,kpovas estri fremdan lingvon tiel 
lunde kiel enlandulo. Do, krom maloftegaj esceptoj, ĉiu uzanto 
de fremda lingvo havas kontraŭ ‘ties parolantoj malsuperecon, 
kiun sole evitigas uzado de neutrala eksternacia lingvo. Tie 
kuSas unu el la plej fortaj argumentoj por Esperanto.

Tra la Mondo. Internacia legolibro. Kolektita kaj prilaborita de 
Paul Bennemann. II* parto: Por progresintoj. Kun aldono 
de 4 komponatoj. Ferdinand Hiri & Sohn en Leipzig. Esperanto 
Fako. 1922. 144 4-12 paĝoj, 15X22 cm. Prezo: 70 M. germ. 
(Valutalpago: por mezvalutaj landoj (>0% por altvaloaj 
landoj 100%).

La dua parto de „ fra la Mondo" plenumas la promesojn 
dedukteblajn de la kvalitoj de 1'unua. Ambaa volumoj formas 
krestomation de neordinara intereso kaj valoro. Foliumante la 
novaperintan, oni ne scias al kiu ĉapitro aljuĝi la unuan premion. 
En la .Paroloj de I* sago", estas arigita riĉa kolekto de diroj, 
pensoj, aforismoj kaj eĉ paradoksoj de famaj antikvaj au nun
tempaj geniuloj kaj verkistoj. En .Mondliteraturo*, ni havas tre 
interesajn tradukojn de poetoj Itinaj kaj arabaj,prozaĵojndeTagore, 
Amicis kaj aliaj, parton de PZamenhofa Hamleto, humorajn kaj 
kortusajn rakontojn. En .El ia vivo, artoj kaj sciencoj- estas | 
eltiraj) el Vivo de Zamenhof (Privat) kaj rimarkindaj originalaj j 

studoj de I' laborema kaj multscia autoro pri moderna edukado, 
pri moderna pentrarto, pri ekskurso al senfinaĵoj, pri la penso 
de Einstein, pri deveno de Iliado. „Por vesperaj horoj4* havas 
nombron da anekdotoj historiaj au ŝercaj, problemoj kaj enigmoj.
I nu kvarvoĉa floro kaj, en aldono, tri muzikaj komponajoj, el 
kiuj du estas ĝis nun nepresitaj, finigas tiun veran trezoron, 
kies ĉiun juvelon ni ne povas citi.

Pri tiu libro, oni ankaŭ povas diri. Iau unu el la saĝaj paroloj 
kolektitaj: «Pripensu kion vi posedas en la plej malgranda bone 
elektita biblioteko! Societo de la plej saĝaj kaj spiritaj viroj
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j kiuj estis trovataj dum unu jarmilo en Ĉiuj civilizitaj landoj
prezentas al vi Iau plej bela ordo la rezulton de sia scio kaj

j sageco.* ,

Pri la ekstera aspekto de I* libro kaj la korekteco de I’ 
lingvo, la eldonantoj kaj verkintoj faris ĉion eblan. Cetere nur 
tre atenta legado, kiun manko de tempo ne ebligis, permesus 
eltrovi kelkajn restintajn eraretojn, ĉar, vel nenia homa verko 
atingas perfektecon. En la frazo (mallongigita): «Malsanaj 
alvenas por memori nin ke la morto estas proksima4*, «memor
igi*4 estus ĝusta; «sveno44 estus pli bona ol «svenigo44; prefere 
al «plebejaro44, mi elektus la solan radikon «plebo" (Verax, 
Christaller) el kiu estas facile eltireblaj «plebano, plebanan44. 
Eĉ sano havas makulojn.

Ni devas admiri, ke tia ampleksa verko, kiel «Tra la Mondo4* 
estas tiom zorge preparita; multon ni Suldas a! la klopodado 
de S-ro Bennemann; en ĉiu serioza esperantista librokolekto, 
.Tra la Mondo44 trovos indan lokon flanke de I’ Fundamenta 
Krestomatio. Ambaŭ havas apartajn kvalitojn, sed Ia nove
naskita meritas apudesti sian neanstataueblan antauuloj

Internacia Kantaro. Kolekto de 64 popolaj kantoj el 26 nacioj 
kun aldono de 3 famaj koncertaroj, kolektitaj kaj tradukitaj
de Paul Bennemann. Muzika eldono arangita de Josef Rchlĉlik. 

6-f72 Pa3°Ĵ > 19V,X13V2 cm. Prezo: 40 M. germ.

Internacia Kantaro. Tekstaro. 64 pagoj, 11X15 cm. Prezo: 
20 M. germ. (Alpago: por mezvalutaj landoj 60%, por alt
valoaj landoj 100%). Ferdinand Hiri & Sohn en Leipzig,
1922. Esperanto-Fako.

En antaŭparolo, S-ro Bennemann klarigas, kiel la iama 
kantaro Ĉefe germana farigis internacia, kaj nun ebligas, pere 
de 1’diversnaciaj popolaj melodioj, iom ekkoni la animon de Ĉiuj 
gentoj. Ni ja kredas lian diron, ke ne estis facila tasko kolekti 
la kantojn kaj precipe traduki iliajn parolojn, samtempe re
spektante Ia sencon de 1’originalo, verkante kompreneblajn kaj 
korektajn versojn kaj Cefa afero, adaptante ĉiam bone ilin al 
la muziko.

La plej multaj kantoj estas arangitaj por unu voĉo kun 
fortepiana akompano. Aliaj estas notitaj por 2, 3 aŭ 4 voĉoj*). 
Oni ne miru, ke pro la deveno de 1’verko, kaj de I* verkinto, la 
germanaj kantoj estas pli multnombraj ol la ceteraj.

La muzika eldono formas belan albumon kun notaro bela 
kaj nete presita; Iau aspekto kaj preso, la tekstaro estas sam
zone eldonita. El la ĝis nun aperintaj esperantaj kantaroj, la 
nuna superas ĉiujn aliajn per sia riĉeco, belaspekto, internacieco. 
Povu rapida disvastiĝo de tiu tre valora kaj rekomendinda 
verko revigligi la kantemon en niaj societoj kaj kunvenoj, kaj 
ankaŭ rekompenci la laŭdindan laboron de 1’autoro kaj de I’ 
eldonantoj.

La Luksdomcto. Unuakta komedio. H. Meilhac kaj L. Halto}’.

I radukita Iau permeso de la eldonisto de Sinjorino M. 

Faupart-Bastoul. Havebla ĉe la tradukistino, 62 rue Chabot. 
Charny, Dijon, C6te d’or, Francujo. 50 paĝoj, 12X19 cm. 
Prezo: 3,50 fr. fr.

Meilhac kaj Halĉvyj’estas du konataj francaj teatraj verkistoj, 
kiuj kune skribis multe «da amuzaj komedioj aŭ operetoj. La 
Luksdometo, perfekte tradukita, ankau gajigos la legantojn au 
la auskultantojn se iam 'esperantistaj teatramantoj ĝin ludos. 
La spritaj dialogoj, la neatenditaj renkontigoj, la scenoludoj, ĉio 
montras spertecon de fverkfntoj, en tiu senpretenda sed lerte 
arangita unuaktajn. Prezo kaj aspekto de 1’libreto estas tre plaĉaj.

G. S.

• I  La 3 koncertarto) cstos Satataj por Esperantaj koncertoj.
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Austrio.

ESPERANTISMO ===== ©

KRONIKO .

Fondigis „Tramvojista Unuigo Esperanta'* en Wien. Ĝi

Esperanto estas valora konkurenco por ia fremdaj lingvoj ĉar 
gi aludas je Ia malgranda entuziasmo montrita de la francoj 
por la studo de la naciaj lingvoj kies instruo .estas tro mal
multe disvastigata kaj tro malmulte efika.4* La cirkulero men
cias ankau pri Ja disvolvigo de internacia lingvo kiu allogas 
pro gia facileco*.

Aperis en la gazetaro multaj ŝcrcoj pri tiu cirkulero de

kalkulas jam pli ol IGO m. La direktejo de la tramvojoj pro
mesis 'subteni la movadon. Adreso de la prezidanto: Karl 
Wehsely, XII. Steinhagegasse 3/11.

Britlando.

La 17“ Skota Kongreso okazis en Aberdeen la 22*»>—24an 
de septembro. Ĝi kunvenigis 60 partoprenantojn. Oni arangis 
grandan propagandan kunvenon kaj ekskursojn en la urbo kaj 
cirkauajo. S-roj G. Jarvis, prez. de la loka grupo, Warden, 
kaj Page faris interesajn paroladojn. La skota gazetaro dediĉis 
specialajn artikolojn al la vortoj eldiritaj de episkopo Deane. 
Li diris, ke la du grandaj malhelpoj al unueco en la mondo 
estas lati lia opinio tiuj de rasoj kaj religioj. Nuntempe la 
homoj suferas je kolera kaj malvirtigita naciismo kiu alportis 
malbenon kaj detruon en la mondon. La episkopo opinias ke 
ĉiu inteligenta homo devas akcepti ke la esperanta movado 
devas kaj povas fari multon eĉ en mallonga tempo. Li finis 
per kuragigaj vortoj kaj esprimis la esperon ke la Ligo de 
Nacioj konsideros la grandan profiton kiun la homa raso guos 
se Esperanto estos universale akceptata.

Al la Ligo de Nacioj estis sendita petskribo por Esperanto 
subskribita de 1250 eminentuloj, parlamentanoj, jugistoj, pro
fesoroj, lernejestroj, inspektoroj, advokatoj ktp. dank’ al senlaca 
organiza gvidado de S-ro Page el Edinburgh.

Bulgario.

La 9« bulgara kongreso’okazis la 6an—8“n de augusto en Sofia 
kun granda sukceso. Partoprenis ankau kelkaj jugoslavaj sam
ideanoj el Zagreb. S-ro Balabanof, ĉefo de I’ kulturfako ĉe la 
Ministrejo de^Popola lnstruado salutis la kongreson kiel re
prezentanto de"la ministro. La B. E. S. havas 22 lokajn grupojn 
kun 550 regulaj membroj. Estas pli ol 30 grupoj en la lando. 
Esperanto estas instruata en 25 gimnazioj; entute ekzistas 
30 klasoj kun 784 lernantoj finintaj la lecionojn.

Ĉeĥoslovakio.

La foira oficejo de Reichenberg dissendis mem al 1500 
germanlingvaj gazetoj informojn pri „Kunigo de Internaciaj j  

Foiroj ĝper Esperanto". S-ro Taubmann el Haida faris rond- j 
vojegon propagandan en Silezio kaj Norda Moravio. Li faris 
7 sukcesajn publikajn paroladojn kaj elmontris esperantajn. 
Nia scienca artikolo Aerveturado je granda alteco44 estis tra
dukita de JS-ro B. Verner kaj represita en faka ĉeĥa gazeto 
JLetectvi". ‘La profesoraro de la alta teknika lernejo en Praha 
nomis S-ron Aug. Pitlik, superan 'komisaran de ĉeĥoslovaka 
komercministrejo, lektoro de Esperanto.

Francio.

Cirkulero de S-ro Bdrard, ministro de Publika Instruado, 
kontraŭ la instruo de Esperanto kauzis tre grandan intereson 
pri Esperanto. Multaj gazetoj kiuj neniam presas pri Esperanto 
parolis pri ĝi. Tiu cirkulero kvankam kontrauesperanta kon
statas vole-nevole la taŭgecon de Esperanto por internaciaj 
rilatoj (tre dangeraj Iau S-ro Berardi) Plie ĝi konstatas ke

S-ro Bdrard kaj ankau tre amuzaj karikaturoj.

Lau raporto de S-ro Ldon Mdras, tre favora rekomendo 
por Esperanto estis prezentita al la Generala Framasona kun
veno, kiu decidis resendi la aferon por studo al la Ordena 
Konsilantaro. Ni citu intertempe la interesajn konsiderojn.

La Komisiono por Rekomendoj de la Kunveno 1922: 
konsiderante I) ke la celo celata de Esperanto estas tute simila 
al tiu de la framasoneco t. e. la frateco de la popoloj dank’ 
al ilia interkompreno. 2) ke gia nuna disvastigo en la tuta 
mondo oferas al la Framasoneco rapidan kaj certan rimedon 
realigi rapide la idealon celatan de tiuj du organizaj. 3) ke 
la minaca kaj tendenca cirkulero de la Ministro de Publika 
Instruado atakas la liberan penson de ĉiu civitano kaj estas 
absolute kontraua je ĉiu ideo de progreso, socia justeco kaj 
libereco; ke gi havas kiel celon nur malhelpi la antauenmarŝon 
de la socia movado, malhelpante la tutmondajn proletariojn je 
kiu ajn opinio, religio au nacieco interkomprenigi en iliaj re
spektivaj internaciaj kongresoj, ke tiu cirkulero faras grandan 
domagon al la disvastigo de la franca komerco kaj industrio 
eksterlande ktp.

Niaj unuaj grupoj jam maljunigas: la grupo de Lyon festis 
la 20an datrevenon de sia fondigo. Esperanta Hejmo direktata 
de F-ino Jeanne Flourens malfermigis en Marseille, 43 Cours 
Joseph Thierry. Dank’ al F-ino Rousset en Avignon Ia tiea 
komerca ĉambro organizis kurson. La grupo de Bordeaux ri
cevis senpagan budon ĉe la Foiro: pli ol 900 gramatiketoj 
vendigis. S-ro Friedrich el Brno faris paroladojn pri Ĉeĥo- 
slovakio en Lyon kaj St. Etienne. La francaj revoluciemaj 
esperantistoj kunvenis en Troyes. La gazeto „Le Syndicat 
Unique“ publikigas artikolojn el Pollando, Ruslando, Jugoslavio 
kolektitaj kaj tradukitaj de S-ro P. Filistre.

D-ro Privat vizitis en Parizo diversajn komercajn organizajojn 
kaj paroladis en Lyon (300 p.), en St. Etienne (120 p.), en Vienne 
(500 p.) kaj en la Komerca Ĉambro en Basennon (80 p.). Cie 
kursoj malfermigis.

Germanio.

La 2* kongreso de Sennacieca Asocio-Tutmonda okazis la 
12. — 16. augusto en Frankfurt. Ĉeestis 220 personoj el 12 
nacioj. Detaloj aperis en «Sennacieca Revuo.44 Ekzistas 4 kursoj 
po 30 lernantoj de la 7® lernjaro el 9 popollernejoj unuagradaj 
en Potsdam. La ekzpozicio por rekonstruo en Magdeburg uzas 
Esperanton: S-ro F. Rockmann, Kaiserstr. 61, plezure sendos 
prospekton kontraŭ respond-kupono.

Hungario.

La 4a hungarlanda kongreso en Miskolcz kunigis 180 sam
ideanojn el 18 grupoj. Oni decidis ebligi la eldonon de Ia 
poemoj de PotOfi okaze de lia centjara naskiĝdato. Konferenco 
pri instruado de Esperanto ĉeestata de neesperantistaj profesoroj 
akceptis rezolucion bazitan sur la raporto de la Ĝeneva Kon
ferenco. Tiu ĉi raporto estis dissendita al 200 lernejoj.
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D-ro Privat vizitis diversajn urbojn por arangi la konferencon 
pri komerco. En Venezia li paroladis ĉe la sidejo de la Grupo 
Zamenho! kaj en Padova ĉe la Komerca Ĉambro. Grava kun
sido okazis inter la vic-prezidanto de UEA kaj la reprezentantoj 
de la ltala Federacio, Kavaliro Vaona, prezidanto, D-ro Toschi, 
sekretario kaj Gralo Rinaldi, komisiato por Komerca propagando.

Jugoslavio.

Fondigis grupo en SuSak (87 m.)

Latvio.

Grupo fondigis en Posvolys post parolado de S-ro L. 
Akciita. Revenante el la 14» kongreso samideanoj el 14 nacioj 
estis akceptitaj de la respublika prezidanto S-ro Ĉakste, kiu 
post afabla interparolado adiauis jene: „Ĝis revido dum la 
tutmonda Esperanto-Kongreso en Riga**.

Nederlando.

Dank' al la klopodoj de S-ro Ravestein komunikoj pri 
Esperanto kaj L. d. N. aperis en multaj gazetoj (en septembro: 
116 artikoloj en 69 gazetoj).

Portugalo.

La oficiala Stata gazeto «Diaro do Governo" informas ke 
estas permesite al S-ro J. A. de Saldanha Carreira fari senpagan 
kurson de F.speranto en la komerca lernejo de Lisboa.

Svislando.

En Genfeve, ĉe la Universitato, okazis publika manifestado 
kun lumbildoj honore al Finnlando sub prezido de D-ro Privat. 
Paroladis I}-ro Weber-Bauler kaj respondis ministro Erich, 
ĉefo de la finnlanda delegitaro al la Ligo de Nacioj. Li aludis 
la grandan sukceson de la Esperanto-Kongreso en Helsingfors.

La unuan fojon aperis artikoleto en Esperanto en „LaSphĉre“ 
revuo de la lnternacia Komitato de Y. M. C. A. Ĝi rekomendas 
la esperantan biografion pri George Williams. En Genfeve, ĉe 
la Internacia Labor - Konferenco, dum diskuto pri la oficialaj 
lingvoj, S-ro Adaĉi, ĉefo de Ia japana registara delegitaro 
atentigis pri la valoro de Esperanto por eliri el la konkurenco 
inter hispana, itala kaj germana lingvoj krom la franca kaj angla.

Ameriko.

La 15« Kongreso de la Esperanto-Asocio de Nordameriko 
okazis la 10««— 15°" de julio en Toronto. S-ro Hetzel proponis 
ke la internacia kongreso okazu en 1926 en Philadelphia sed 
S-ro Sussmuth respondis ke Ii dubis pri la financa ebleco por 
multaj Europanoj entrepreni la vojadon.

La Direktanta Konsilantaro de la Klubo de Ingenieroj en 
Brazilo en sia lasta kunveno, decidis unuanime aprobi la jenan 
proponon:

La Direktanta Konsilantaro de la .Klubo de Ingenieroj* 
esprimas la deziron, ke:

a) estu enkondukata, en la programoj de la brazilaj unua
gradaj lernejoj, almenaŭ kiel nedeviga, Ia instruado de Esperanto
al la geknaboj, kiel la lingvo destinita por helpi la internaciajn 
interrilatojn;

b) estu enkondukata ankau en la propramoj de la brazilaj 
duagradaj lernejoj la deviga instruado de tiu helpa lingvo;

t ) estu enkondukata ankau en la lernadaj programoj de la 
metiaj, teknikaj kaj sciencaj lernejoj de la tuta Brazila Res
publiko la devigo de ekzameno de Esperanto antau Ia livero 
de iu ajn diplomo au atesto de kursfino;

d) estu de ĉiuj instruejo — metia, teknika, scienca, kaj arta — 
funkciantaj en Brazilio, farataj Ia plej seriozaj kaj decidaj klopodoj 
celantaj la antaueniran disvastigon de la utiligo de Esperanto 
alprenante ĝin — samtempe kun la nacia lingvo kaj aliaj ajn 
fremdaj — en ia bultenoj, katalogoj, mapoj, tabeloj, statistikoj, 
surskriboj, diplomoj ktp.

La Direktanta Konsilantaro de la «Klubo de Ingenieroj**
decidas:

a) komisii al komitato de 5 membroj — nomataj de Ia 
prezidanto el Ia klubanoj — por komenci kaj daurigi diligente 
kaj zorge, la konvenan ellaboron kaj preparon de teknika vort
aro pri ingenierscienco en Esperanto;

b) rezervi, en ĉiuj numeroj de sia Revuo kelkajn pagojn
por informoj celantaj la disvastigon de tiu utila helplingvo.

Novaj grupoj en Tampico (Mexiko); Necochea (Argentino); 
Habana (Kubo) ktp.

Aŭstralazio.

La esperantistoj de Melbourne havis la bonegan ideon or
ganizi koncerton por helpi U. E. A. ĉ i estis grandega sukceso 
de muzika flanko kaj de financa vidpunkto: 400 sv. fr. estis 
senditaj al Genfeve. La organizintoj ricevu niajn korajn gratulojn 
kaj dankojn.

Nova grupo fondigis en Grisee (Java) 17 m.
#

Azio.

La movado tre bone sukcesas en japanio. Multaj kunvenoj 
kaj kursoj okazas. La Osaka Instituto por Blind- kaj Mutuloj 
decidis oficiale enkonduki Esperanton en sian lernprogramon. 
Post vizito de S-ro K. Janagida. Ambasadoro H. Iŝuin, direktoro 
de la Informa Departemento de la ministerio de alilandaj aferoj 
proponis aĉeti je sia kosto esperantajn librojn kaj disdoni ilin 
al la oficistoj de la ministrejo. Okaze de la ekspozicio pro la 
memoro del' Paco en Tokio, okazis speciala esperanta kongreso 
kun propaganda parolado (500 p.) kaj vespermango (60 p.). La 
kongreso sendis al la Ligo de Nacioj peton pri alpreno de 
Esperanto. S-ro K. Ossaka instruas Esperanton en Centra 
Laborista Instituto (Ĉuo R6do Gakuinj Koiŝikaua, Tokio. Ĉe 
lasta kunveno, kvindek-kelkjara laboristo S-ro Oĉiai, surprizegis 
per legado de salutvortoj verkitaj de li mem. Post 2lJt monata 
lernado maljuna japana laboristo povas do sin komprenigi en 
Esperanto. Jen pruvo ke nia lingvo povas esti facile lernata 
de ekstrem-orientanoj malgraŭ ĝia manko kelkfoje riproĉata 
de ekstrem-orientaj radikoj. Multaj artikoloj kaj kurso de S-ro 
Joshi H. Ishiguro aperis en la gazetoj de Nagoya. La manifesto 
de la Geneva konferenco estis tradukita japane kaj disdonita 
al 36 altgradaj lernejoj.

La Ĉun Hua Publika Lernejo kaj la Ĉin - ĉon Liceo en
Shanghai malfermis kurson (tiu lasta kun 140 lernantoj) sub
gvido de K-do Eĉeno. S-ro K. ĉ. ŝan fondis perkorespondan 
lernejon.

La movado progresas en Bombay (Hindio) kie S-roj Prasad 
kaj Divekar propagandas.

En Ĝenevo dum la kunsido de la Ligo de Nacioj okazis 
vespermanĝo honore al la Aziaj (ĉina, japana kaj persa) delegit
aroj ce la Ligo. Paroladis pri au en Esperanto S-roj Moriaud, 
Okujama, Ĉeu-vaj, Privat, Ajusava kaj Senatano Lafontaine. 
S-ro Ajusava anoncis ke la japana junularo konsideras Esperanton 
kiel grandan progreson homaran kaj ekinteresigas ĉie pri ĝi. 
D-ro Ceu-vaj informis, ke le hina registaro de\is dekobligi la 
kursojn pri Esperanto Ĉe la Universitato en Peking, kie nun 
du mil studentoj lernas la lingvon. La persa registaro elektis
specialan komisionon por ekzameni la enkondukon de Esperanto
en lernejoj.
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VII. Kongreso 
de Italaj Esperantistoj.

Trieste 20“n— 230n de septembro 1922. En la vasta salono 
de la komerca ĉambro, riĉe ornamita per esperantaj Hagoj, 
palmoj kaj per la busto de nia Majstro, okazis antau multe
nombra ĉeestantaro, la VII* kongreso de italaj esperantistoj. 
Ceestis la oficialaj delegitoj de la guberniestro, de la ministrejo 
por poŝtaj kaj telegrafaj aferoj, de la urbestro kaj la prezidanto 

de la komerca ĉambro.

Prezidanto de organiza komitato D-ro Arturo Ghez mal
fermis la kongreson per elokventa parolado, per kiu li dankis 
la oficialajn delegitojn, la reprezentantojn de la lokaj kulturaj 
societoj, de la preso kaj parolis pri la altaj celoj de Esperanto. 
Lin sekvis Asesoro Prof. Du Ban parolante en nomo de la 
urbestro, Kav. Prof. Lizier eij nomo de la guberniestro, Horn. j 
Pascoli en nomo de la poŝt- kaj telegrafa ministrejo kaj prezi- 
danto de komerca ĉambro, Horn. Venezian. Sekvis longa vico 
da delegitoj de preskaU ĉiuj pli grandaj urboj de Italujo. 
Grandan surprizon ekcitis delegito de malgranda insulo Saseno 
kiu igis Prezidanton de komerca ĉambro ^ekdiri: Sed ĉi tie 
estas hodiau tuta Italujo.

Je la fino de la kunsido havis lokon la elekto de la 
kongresaj oficoj: estis elektitaj: Prezidanto: Generalo Markizo 
de Montezemolo; vicprezidantoj: Horn. Stromboli kaj Pastro 
Prof. Meazzini; sekretarioj: Kav. D-ro Polidori, Prof. Toschi 
kaj Elio Migliorini. Post la fermo de la kunsido, la kongres
anoj iris al katedralo por meti laiiran girlandon sur la tabulo 
memoriganta la glorajn heroojn de Trieste mortintajn por la 
liberigo de la patrolando. Posttagmeze, post mallonga kunsido 
pri itala federacio, okazis la vizito al la Specimena Foiro kaj 
vespere granda muzika kaj drama prezentado en teatro Filo- 
drammatico. F-ino Lutta kantis esperante; Kav. Vaona de
klamis la prologon de konata komedio de Giacosa «Partita a 
scacchi“. Sekvis fama violonludisto Barison kaj aliaj teatraj 
gekantistoj. Finis la belan vesperon esperanta farso de D-ro 
Ghez «Aventuro de karnavalo** tre bone ludita de gesamideanoj 
F-inoj Asquini kaj Abranek, S-roj Zach kaj Taticek.

La 21an de septembro matene kaj posttagmeze laboraj kun
sidoj: vespere bankedo en la salono «Tina di Lorenzo*1 al kiu 
partoprenis, krom la oficialaj delegitoj, preskaŭ ĉiuj gekongres
anoj: oni ludis nian himnon ege aplaudita de ĉiuj ĉeestantoj. 
Dum la tria tago okazis ekskurso al famaj grotoj de Postumia; 
la fervoja direkcio metis je dispono de gekongresanoj apartan 
vagonon. En Postumia, post komuna tagmanĝo, salutis en la 
grotoj Prof. Urbanaz, finante sian paroladon esperante: 
respondis esperante D-ro Ghez, Kav. Vaona, D-ro Stromboli 
kaj Gen. Montezemolo. La gazetaro raportis detale kaj favore. 
La estonta kongreso okazos en Terni.

Monumento Zamenhofa.

La Art-konkurso por monumento kiun organizis la loka 
Varsovia Komitato, elvekis grandan intereson inter la polaj 
artistoj kaj skulptistoj. Oni memoros ke la loka komitato in
vitis*^ helpon de la Varsovia Asocio «Skulpto** por la organizo 

de la konkurso.

Tiu asocio forsendis specialan cirkuleron subskribitan de 
gia prezidanto kaj sekretario al ĉiuj polaj ari- kaj skulpt- 
asocioj. En ĝi oni donis ĉiujn detalojn pri Ia konkurso kaj 
oferis du premiojn: La 1“ premii» £ 12 kaj la 2* premio £ b. 
Rezultis ke 18 artistoj partoprenis en la konkurso kaj la unua 
premio estis aljuĝita al skulptisto el Posen (Poznania). Kelkaj 
el la aliaj konkursaĵoj estas ankoraŭ sub la konsiderado de la 
jugantaro por la aljuĝo de la 2“ premio. D-ro Robin la 
prezidanto de la loka komitato skribas entuziasme pri la unua 
premiita verko kaj certigas ke la tutmonda Esperantistaro 
nepre Ŝatos ĝin kaj admiros la verkon kiam ĝi estos submetita 

al ili.

Oni jam povas koncepti la grandan meriton de ĉiuj kon
kursaĵoj per la fakto ke la komitato nun konsideras reteni 

| la rajton de almenaŭ tri aliaj verkoj kiel la propraĵo de la 
Esperantistaro, ĉar la komitato konsideras ke ankaŭ tiuj povas 
esti utiligotaj por aliaj celoj.

J. D. Applebaum, Hon. Sek. de Ia Organiza Komitato.

Lastmomente ni sciigas oficiale, ke la pola registaro permesas 

nur fikson de memortabulo sur la muro de la Zamenhofa domo, 

sed ne monumenton en la urbo: ĝi devos esti do sur la lombo.

(Red.l

TRA LA FAKOJ

Komerco.

La Foira Konferenco okazinta dum la 14 a Internacia Kongreso en Helsinki 
kunvenigis reprezentantojn de 13 foiro j cl 9 landoj. Gvidis la Konferencon: P.: 
Pro!. D-ro Dietterle, VP : S-roj L. Teli kaj Pino, S : S-roj K. Kreuz kaj K. Ojata.

En la unua kunsido okazis generala priparolo pri la karaktero ka) organizo 
de la diversaj foiroj kaj pri la ebleco de generala kunlaboro. Estas konstatite-, ke 
eie la cirkonstancoj estas variaj kaj ke oni sekve de tio ne povas devige 'decidi. 
I-a proponojn oni do konsideros nur kiel dezirojn.

En la dua kunsido oni pritraktis la proponojn de la foiro de Reichenberg 
kaj decidis jene kun ĉ» supra rezervo:

1. Ke la foiroj ankoraŭ havantaj nefirmajn {oiratojn fiksu ilin tiamaniere 
ke la aliaj foiroj kun firmaj datoj ne havu malavantagoj^

2. Konsiderante la komunan kultur-celon la internaci») foiroj servu unu al 
alia tiamaniere ke ili reciproke interftangu Ciujn foir-presejojn kaj laŭeble informu 
pri aliaj foiroj. Pri tiu fakto oni informu la publikon en la oficialaj organoj.

3. Ke la diversaj foiroj estii pretaj laŭeble akceli peticiojn ktp. de ekster
landaj foiroj ĉe la registaro de sia lando.

4. La foiroj sendu peticion komunan al la Universala PoMa Unio por havigi 
al si rabaton por la sendkostoj de foirpresajoj. Oni komisias la prezidanton pri 
la redakto de la skribate. Konforme al la kutimoj de V koncerna lando tiu Ĉi 
skriba Jo estu sendata kune kun la lauvorta traduko en nacia lingvo al la Polla 
Unio je tago ankoraŭ fiksota ati al Ia kompetenta registara institucio por perado.

La propono de Keichenberg fondi Asocion de Internaciaj Foiroj estas kon
siderata kiel neefektivigebla pro multaj speciale ekonomiaj vidpunktoj.

Plie estas decidite ke en venonta printempo denove estu kunvokata tia foira 
konferenco kaj la direkti»» de la Foiro en Franklurt a. M. estas petata preni sur 
sin Ia inviton. Por prepari la konferencon nni stangis komisionon konsistantan el 
P i R. Kreuz, S.: S-ro L. Teli; kunsidantoj: P-ro Ing. Scholze, G. Saggiori.

Okazis bankedo brile arangita de la Foira Direkcio de Helsinki.

Liberpensuloj kaj Monistoj.
Dum la XI-a germana esperanto-kongreso, pentekosto 1922 en Uresiau estas 

fondita de monistoj, nova unuigo, sub Ia nomo: Internacia Esperanta Ligo de Liber
pensuloj kaj Monistoj. Le celoj estas: kunigi la koncernajn samideanojn, disvastigi 
Esperanton inter liberpensaj kaj monistaj rondoj, arangi fakkunsidojn, je la diversaj 
naciaj kaj internaciaj kongresoj/ eldoni gazeton. La Iigo estas neutrala al politiko 
kaj nacieco. La kotizajoj 1922 estas por germanoj IO germ. Mk., por alialandanoj 
20 germ. Mk. S-ro Kurt Hubricht, Leipzig-Netistadt, Mariannenstr. 30, III r., pofct- 
ĉc k konto 438 OB Leipzig, estas en Brestan komisiita, prizorgi la ajerojn de la nova 
unuigo.

Laboristoj.
Fondigis Federacio de Laboristoj en Nederlando por praktike uzi Esperanton. 

Ĝ i deziras ricevi el eksterlando interesajn informojn pri socialaj, ekonomiaj afi 
politikaj okazintajoj. Adreso: G. P* de Bruin, sekretario, A!leeweg 9, Enscheda.

e. ■ * ' r

Tram vojistoj.
m  k.  .

La „Tramvojista Unuigo Esperanta44 en Wien alvokas ĉiujn samideanojn ke 
i ili propagandu Esperanton al la tramoficistoj de ilia urbo. Peto cirkuleron de S-ro 

Karl Wessely. konduktoro, Wien XII, Steinhagegasse 3. II.

Pacifistoj.
Tiun ĉi jaron mi vizitis du fakajn kunvenojn, la vegetaran kaj la pacifista* 

kaj te ambau mi bedeutende konstatis, ke oni ne sŭfiĉe preparis ilin. Mi ne intencas
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iun kulpigi, $Ĉar mi «iii»* um e, el pli kulpa ol ia «Uoj. Nur kelkaj partoprenintoj 
laboris 'antaue por tiuj Kunvenoj. Dum ia pacifista kunveno oni decidi* klopodi 
disvastigi Kaperanton en la naciaj pac-unui&oj kaj informi la esperantistojn pri la 
naciaj porpacaj movadoj.

Komitato rsti* elektata, konsistanta el la sekvontaj pemonoj: F-ino Riley por 
/tngflujo. D-ro H. Mrnholdt por Germanujo, D-ro /t. Bischitzky por Cefioslovakujo, 
f -ino Mar#* Noli por Danujo, S-ro Mame Selinheimi por Finnlando kaj mi por 
Nederlando.

D-ro Arnholdt, kiu prezidis Jarkunvenon, insistis por ke almenaŭ ia komitato 
laboru!

Hehe imitinte mi turnis min al la Nederlanda , Unuigo por Ligo de Nacioj kaj 
Paco* kaj post interkorespondado kun la estraro, ĉi tiu invitis min paroli pri Es
peranto en sia generala kunveno de ia 7a de oktobro. La Ĉeestantoj montri» 
multan intereson, sed la prezidanto, Mr. Lemburg, diris, ke li simpatiis kun la prin
cipoj, sed ke Ia Unuigo mem ne povos preni ian decidon tiel longe ke la Ligo de 
Nacioj ne fari* tion.

Fosi la fermo de ĉi tiu kunveno fti farigis publika kaj Proi Eysinga, Jus re
veninta el denive, parolis pri la tria kunsido de Io Ligo de Nacioj, ne mencianto 
per unu vorto Esperanton,

Julia Isbrŭcker.
Katolikoj.

La libraro kalolika de Abato Pellier, gi* nun fe Preka Societo, uata* trans
lokita te S-ro Pierre J. U. Multani;. 14bi» Avenue Galois, Bourg-la-Keine, Seine, 
Francio. Senpaga katalogo esta* plezure sendata al Ciu katolika esperantisto.

La «lnternacia Katolika Unuigo Esperantista*' okazigis la ivan ftis 23an de augusto 
«n Nymegen (Nederlando) sian sepan kongreson, kiu bone sukcesis. Post pri
traktado l^pj onciala akcepto de la diversaj regularoj de I. K. U. E., oni elektis la 
(elestraron i prezidanto Prof. Mesian |Wien|. vicprezidanto F-ino Latrobe I Paris I, 
sekretario S-ro P Schendeler |F.indholen, Nederlando!, vicsekretario S-ro Hookham 
(London El la dlversaj kongresaj decidoj precipe estas citinda la elekto de spe
ciala komisiono por teknika katolika vortaro, kiu kunlaboro» kun la sekcio por la 
teknikaj kaj sciencaj vortaroj. Plue oni komencis la tradukon de la .Nova Testa 
mento* kaj de la ielaj katolikaj predoj.

Tra la Gazetaro.

L' Esperanto (S. Vilo al Tagliamenlo) enhavas interesan arti
kolon de S-ro G. Wilken pri la egipta Babela turo. ■

-En egiptaj judejoj ne maloftaj estas aferoj, en kiuj la 
demando estas skribita, ekzemple, arablingve, respondo angla
lingve, pledado estas farita itallingve kaj jugo estas skribita 
franclingve; — mi eĉ ne parolas pri prezentitaj dokumentoj, 
kiuj ofte estas skribitaj en dek malsamaj lingvoj! Vere se oni 
estus koninta dum la babeltura tempo kiel arangi aferojn egipta - 
maniere, eble oni estus povinta daurigi la konstruadon de la 
Babelturo! Sed ni ne forgesu ke diversnaciaj egiptanoj konatigas 
unu kun alia, amikigas, edzigas, pasas kune la vivon. Kiun 
lingvon ili devas paroli? Mi, ekzemple, estas ruso. Mi edzigis 
kun italino, tia* mia vivo pasas ne nur inter rusoj, sed ankati 
inter italoj. Nia knabineto, kiu jam babilas ruse kaj itale same 
bone, lernas en franca lernejo, kaj ŝi ne havas sufiĉe da tempo 
por lerni hejme* ankau rusan kaj italan lingvojn serioze, tial 
Ai preferas paroli kun ni france. Ni havas du geservistojn, nome, 
maljunan grekan virinon, kiu parolas nur greke, kaj alian, araban 
knabon, kiu parolis iomete itale sed tiel malbone, ke ni preferas 
paroli kun li arabe. — Do kiu estas la lingvo de mia hejmo 
kaj kiun lingvon ni devas paroli? Salomono decidu!"

La Progreso (ĉeĥoslovakio) donas konsilojn al la fantaziuloj:
«Insigno, kiun ni portas en la butontruo au en kravato 

estas propagando, [sed malbone propagandas Esperanton, kiu 
superflue ornamas sin per Esperanto-steloj. Dum niaj kongresoj 
ofte oni trovas personojn, kiuj aspektas kiel vivantaj reklamiloj: 
sur sia ĉapelo, en butontruo, sur Ia poŝtuko, en brustpoŝo, sur 
kravato, en manumoj, ĉie oni vidas stelojn kaj oni ne povas 
miri se iii estas rigardataj de neesperantistoj kun mokrido. 
Similan manieron de propagando oni devas rifuzi, ĉar ni devas 
reprezenti esperantismon per nia seriozeco."

Ni dankas «La Progresojn pri tiu bonega kaj prava atentigo. 
/VI niaj malamikoj ne mankas okazo generaligi kaj prezenti kiel 
fantaziuloj ĉiujn esperantistojn, kiam ili vidas kelkajn stel- 
kovritajn kongresanojn. Jen ekzemple traduko de artikolo aper
inta en «La I ribune de Lausanne- pri la Helsingforsa Kongreso: 
«Pluraj centoj da esperantistoj vagadis sub la moka kaj amuzita 
rigardo de la indigenoj restintaj enurbe pro alia okupo, ĉiuj 
estis abunde dekoritaj per insignoj esperkoloraj: verda flago 
sur la ĉapelo, verda banto ĉe la butontruo, verda stelo, Ĉiu sur
notis kiom li jugis necese por la belaspekto . . .!“

Litova Stelo (Kaunas), kiu sin dediĉas precipe al la konigo 
de’Litovio eksterlande publikigas’alvokon de P-ro D-ro Dietterle 
pri internacia mondliteraturo:

«La firmo Hirt kaj'Filo en Leipzig montras grandan intereson 
por nia movado: ĝi [jam eldonas bonajn esperantaĵojn kaj ĝi 
jam antaŭ kelkaj monatoj konsentis mian planon krei specialan 
fakon por «Internacia Mondliteraturo*.

Mi proponis jenajn principojn:

I' Oni akceptu nur verkojn, kiuj estas vere valoraj Iau 
literatura vidpunkto. Ĉu iu verdestas tia, pri tio decidu 
la samnacianoj mem de la elektota verko.

2« Oni komisiu la tradukon de iu ajn verko nur al ano de 
sama nacio, al kies literaturo fakverko apartenas.

3« Oni zorgu, ke kiel eble plej multaj — se eble ĉiuj civi
lizitaj — nacioj estu reprezentataj en la entrepreno de 
«Internacia Mondliteraturo".

4« Oni komence ne elektu — por atingi la celon de la 
3a punkto — tro longajn verkojn.

5* Oni eldonu en .unu volumo nur verkojn de unu autoro 
kaj nomu la volumon Iau li, ne Iau tradukinto, kio Sajnas 
al mi tre malaprobinda kutimo.

6« Oni komence ne entreprenu tro multon t. e. oni ne traduku 
ĉiuspecajn verkojn, sed — tion mi proponas pro la nuna 
stato de nia movado — nur beletristikajn verkojn, ekz. 
novelojn, rakontojn, mallongajn romanojn k. c. Pli mal
frue oni ja povos decidi pri Ia traduko de ekz. ĉiuspecaj 
sciencaj verkoj k. a.

Kompreneble la firmo laudece kompensos la laboron de la 
tradukantoj. Mi «petas, fke ĉiuj kiuj volas partopreni al nia 
laboro nepre necesa por la esperantistaro konigu sian nomon 
kaj samtempe skribu kion ili volas traduki. Estas plue re
komendinde ke se ili ne jam estas konataj kiel lertaj tradukistoj, 
ke ili sendu poste parton de sia tradukato, Iau kiu oni povas 
jugi pri ilia lerteco, Ĉar ni povas akcepti nur bonajn tradukojn.

Novaj Tempoj (E.|Vittecoq, Sassetot par Bacqueville. Seine 
Infĉrieure, Francio) sendis cirkuleron kiu enhavas tre interesan 
proponon. Kelkaj gazetoj, ĝi diras, havas preskaŭ la saman 
celon. ^Kial ne unuigi ilin? Ekzistas nuntempe 6 jenaj gazetoj, 
kiuj unuigitaj estus pli interesaj kaj povus pli facile vivi: 
lnternacia Pedagogia Revuo (organo de I’ esperantistaj edukistoj), 
Nova lempo (organo de pacifista kulturceladoj, L' Esperantismo 

(dediĉata al la "interna ideo" kaj organo de'la popoluniversitato 
esperantista), Unuigita Tuthomaro (dediĉita al homaranismo), 
La Tensio (organo de individualista naturismo), Novaj Tempoj 
(organo de popoledukado.)*)

Ukrajna Stelo informas ke la .pola registaro malpermesas 
gian aperon. Ni esperas ke tiu decido nuligos.

Ni ricevis jenan leteron el malproksimega insulo Java. 
De tempo ai tempo mi ricevas numerojn de diversaj 

esperantaj gazetoj ne tre regule aperantaj, kaj ofte mi legas en 
ili peton por apogo. Mi do konkludas ke, grandparte, la gazetoj 
suferas je kronika malsano pro monmanko. Plie, vidante la 
nombron de membroj en kelkaj landoj, la apero farigas enigma. 
Estas do necese, ke la esperantistoj en tiuj landoj Ĉiam estas 
devigitaj donaci monon al la eldonistoj.

Mi pripensas, kiom da mono tiamaniere preskaŭ senutile 
estas foruzita. Oni nature respondos al mi, ke la apero estas 
necesa por la propagando. Sed mi respondas, ke la rezultato 
estas malgranda por tiom da mono, ĉar la plej granda parto 
de la gazetoj aperas en Esperanto kun ete malgranda angulo
t r f m  li  v a .  ' M a t  f  ' '  *  /  I  .  i  \  \  t  t i * ' * *  k  * '  '• *-

Tiiii n i* i*N ' .e ,"im  ap rob is  la  u n u ig o n  kaj a lcen trigon  ĉa r  re zu ltas  p li g r a n d i  lo r lo .
diros iii? • P roponon  de «Novaj Tem poj- esperante ke la  esperanta  p u b lik o  
diros sian o p in io n  al ia propon in to .
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en nacia lingvo. En tiu angulo oni rakontas pri la disvastigo 
de Esperanto sed kiu ĝin legas kroni la esperantistoj mem? 
Eble estas senditaj numeroj al la redakcio de naciaj gazetoj, 
ĉu oni vere pensas ke ĝi legas ilin? Mi timas ne, £ĉar ĝi 
havas pli gravan laboron. Mi rimarkis ke nur tiam oni havas 
rezultatojn, kiam oni sendas pretajn artikolojn, kaj ofte nur 
post buŝa interparolado.

Kaj nun mi venas al la demando: ĉu ne estus multe pli 
bone kiam ni havus unu florantan gazeton? La gazeto jam 
ekzistas en «Esperanto,“sed ĝi ne floras! Kaj al tio la esperantistoj 
mem estas kulpaj. Se ili volus kompreni tion ni estus sur la 
bona vojo, eble la sola, kiu direktas al la celo.

jam nun oni trovas en «Esperanto1* ĉion kion oni bezonas 
scii pri progreso; oni nur bezonas transskribi kaj sendi al 
naciaj gazetoj. Kaj tio estas tre malmultekosta kaj oni havos 

sukceson.

Oni bone pripensu la supre diritaj, kaj priparolu ĝin en 

kunveno.

Au ĉu mia alvoko estas: krio en la dezerto?

Mi vin salutas

A. Knegt. Banjoewangi.

Lingvaj Studoj.

Nun kaj antaŭ 35 jaroj.
«Kian vi ricevos miajn signojn de poŝto, estu bona akcepti 

ilin kiel subskriban pagon. Sidigu vin, sinjoro; ĉu vi tiel amas 
promeni sur la strato? Tian mi dankas por la plenumo, kaj 
mi iros domen. Certe mia letero eraras ie pro la malklara 
surskribo. La vidvino longe batalis kun la mizero, sed fine 
Si farigis oferajo de la homa malkompateco.“

La leganto, kiu miras pri la malbona stilo de la cititaj 
frazoj, vidu la unuan lernolibron de 1887, kaj la Fundamenton 
kiu plejparte enhavas lingvelementojn de 1887. Li povas 
mem eltrovi ke en 1887, unua jaro de ekzisto esperanta la 

cititaĵoj estis perfekte bonstilaj.

Nun ni dirus iom alimaniere:

«Kiam vi ricevos miajn poŝtmarkojn, bonvolu ilin akcepti 
por abonpago. Sidigu, sinjoro; ĉu vi tiom Satas promeni en la 
strato? Tiam (do) mi dankas pri la plenumo, kaj mi iros hejmen. 
Certe, mia letero vagas ie pro la malklara adreso. La vidvino 
longe luktis kontraŭ la mizero, sed fine Si falis viktimo de I’ homa 
nekompato.**

Estas maloftega nun la unua lernolibro, do la leganto kredu, 
ke vere en 1887 oni uzis kian, lian, nenian, . . . anst. nunaj

I cili i , • •

Sed malfermu la Fundamenton, kaj vi mem vidos cititajn 
arkaismojn en la Ekzercaro §§ 22, 31, 39, 34, kaj en la Uni

versala Vortaro pp. 22, 70, IO.

Kial Zamenhof kaj la unuaj pioniroj ne deklaris la lingvon 
netuŝebla, kristaliga? Kial ili ĝin senĉese elprovadis, senhalte 
adaptis al bezonoj praktikaj kaj al postuloj de la klareco?

Certe, pro la samaj kialoj, pro kiujjni nun akceptas novajn 
vortojn: foto, aviado, statuo, slipo, valuto, mis-, misuzi, mis
kompreno, merkato, urĝa, bileto, kino, filmo, bluflanke, respond

kupono, k. m. a.
Nia sankta libro, la Fundamento, restas netuŝebla kiel 

historia dokumento, nia kara lingvo, Esperanto, estas evoluanta 

/.une kun Ia vivo.
Petro Stojan, L. K.

Pri la nea frazkonstruo.
Lau la senco estas identaj la du Irazoj: mMi nenie Didis 

Dian bluan krajonon. Mi Didis aian bluan krajonon nenie." Sed 
ĉiu konsentos ke la unua estas pli tauga en la praktiko, ĉar la 
esenco estas ke „mi ne Didis krajonon." La dua frazo unue 
asertas ke «mi vidis . . kaj fine neas la fakton; en tia mal
konsekvenco kuŝas la netaŭgeco de la dua frazo.

Logike, tria formo de la sama aserto: ne cidis aian 

bluan krajonon“ estas identa je la du unuaj, ĉar, efektive, se 
mi ne vidis ion. mi ne vidis ĝin ie ajn, do mi nenie vidis ĝin. 
Sed en la komuna vivo estas grava nuanco inter la unua kaj 
la lasta frazo. La lasta simple asertas ke „m/ ne Didis 

la unua diras ke .mi nenie Didis t. e. ke mi rigardis mult
loke aŭ en ĉiu Ioko, kaj neniloke vidis . . .

La unua frazo prezentas naturan vortordon, dum la dua 
estas nenatura. Tamen, oni devas konstati ke, en nia movado, 
tiu nenatura nea Irazformo estas pliofta, kvazau sankciita per 
uzado. Malgraŭ tio, mi kredas, ke ni Ĉiuj instinkte aprobas la 
unuan naturan parolturnon, kaj nur toleras la duan nenaturan. 
Mi longe serĉis de kie venis tia respekto antaŭ la kontrau- 
natura esprimo, kaj Sajnas ke ĝi venis el generala kutimo Sati 
kaj imiti ĉion (bonan kaj malbonan) kio trovigas Ce niaj famaj 
stilistoj. Se ni konsultos la Fundamenton, ni tie trovos plejofte 
la naturan vortordon: „Mi neniel pocas kompreni. . .  Li neniam 

dependos della kapricoj . . . Ŝtelislon neniu lasos en . . . Ni ne 

poois atingitan rezultaton . .. Esperanto neniam disfalos “ Kiam 
la leganto, kiu'uzis, |nenaturan neadon nur pro blinda imito, 
ekscios ke la naturalestas tute permesita, cĉ ^fundamenta, 
tiam li povos lasi sian lingvinstinkton libera, anstataŭ ĝin su
foki kaj silentigi, sub preteksto de «la klasika stilo/4

Petro Stojan. L. K.

Priseksa distingado.
En la primitiva Esperanto vortoj: hooo, koko, kapro, hundo..., 

signifis virbestojn (taureau, bulj, Stier, byk; coq, cock, Hahn, 
petuĥ; boue, he-goat, Bock, kozei; ktp.), analogie je patro, frato, 

onklo, sinjoro,. . .  vortoj sen ia dubo virseksaj, al kiuj kore
spondas pronomo „li“. Zamenhof, en siaj Lingvaj Respondoj, 
opinias, ke eĉ al vorto homo pli taugas pronomo *li“ ol iom 
humiliga pronomo „ĝi“, malgrau ke vorto homo signifas sen
diference viron, virinon kaj infanon, kaj nia Majstro iomete 
ironie mencias vorton homino, kiun antau la milito keikaj femi- 
nismaninoj sensukcese provis inokuli por la generala uzado.

Tamen, en la praktiko prezentigis okazoj kiam oni parolis 
pri bestoj sen distingo de sekso; en multenombro ke kiuj 
timeme uzis geboooj, gekokoj,.. analogie je gepatroj, gefratoj,... 

Sed per tiu rimedo oni ne povis, aŭ ne kuragis, esprimi unu

nombron.
Iom post iom, en la lingva evoluo, okazis kurioza trans- 

formigo; vortoj boao. koko, . . .  komencis signifi bestojn sen 
montrita sekso (boeuf, ox, Ochs, govedo), kaj por montri vir
sekson oni aldonadis cir ĉu sufiksmaniere (bovoviro, kokviro,...) 
ĉu prefikse (virbovo, virkoko, virkapro, virhundo). En la Funda
mento estas reprezentitaj ambau sistemoj, se ni komparas la 
kvin tradukojn de la radikoj (Iau la konsilo de la antauparolo). 
Unflanke ni trovas apud ia radiko boe' tradukojn bceuf, ox, 

Ochs, (do sensekse), aliflanke ni trovas apud la sama radiko 
tradukojn Stier, buli, byk( virbovo). Radiko kapr' Iau ĉiuj 
kvin tradukoj estas virseksa, dum la hund’ senseksa. Sajnas 
ke la vojo montrita de I’ uzado estas praktika, ne plejofte ni 
ne bezonas distingi sekson parolante pri bovo, kapro, hundo, 
ansero, lupo, Salo,. . .  Sed kiam sekso estas markota, tiam oni 
oportune ĝin markas pzr aldono de cir au in. Lau analogio 
oni ofte diras lernanto, doktoro, adcokato, delegito,. . .  sensekse, 
t. e. sen diferenco ĉu gi estas viro, knabo aŭ virino, knabino.

Petro Stojan, L. K.
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Rieden (Svislando, Aargau). — D.: S-ro Alfred Egg, 217. 
Landstrasse, Post U., Nussbaumen.

Seminole (Usono, Oklahoma). — D.: S-ro E. Elmer Stephens, 
presisto, Box 191.

Sieradz (Polio, Lodz). — D.: S-ro Jozef Sztulman, lernanto, ui. 
Tadeusza Kosciuszki.

Tabriz (Persio, Azerbaiĝan). — D.: S-ro Ali-Akber Nemseĉi, 
tapiŝ-komercisto, 24, Ŝeŝlan.

Totjma (Ruslando, Vologda gub.). — D.: S-ro -N. S. Riŝkov- 
Makeev, Lesnaja Skola.

Ufa (Ruslando, Baŝkirio). — D.: S-ro Nikolaj Foss,|veterinaro, 
Puŝkinskaja 77.
VD.: S-ro Nikolaj Krassovskij, termezuristo, Poŝtkesto, 24, 
Rabkrin.

Vienne (Francio, Isfere). — D.: S-ro Andrĉ Moussier, ligno
komerco, 160, rue d’ Avignon.
VD.: S-ro Francois Monpdroux, riprezentanto, 13, r. d. Gfere.

Znojmo (ĉeĥoslovakio, Moravio). — D.: S-ro Vaclav ^ibrava, 
sekretario, Zelcnafska 20.
Lokoj kun pluraj nomoj: Cernŝuti Czernowitz; Kisjenfl 
Chiŝineŭ; Znaim Znojmo; Odorhei Szĉkelyudvarhely.

La supraj elektoj fariĝas valoraj, se ĝis 30 tagoj post 
la nuna publikigo neniu membro protestas pro gravaj katizoj. 
Intertempe la novaj D. kaj VD. agas provizore.

ŝanĝoj.

Melbourne (Aŭstralio). — VD.: S-ro Roy R. Rawson, 212, 
Swanston Street. Provizore ne plu estas Del. en jenaj lokoj; 
Bardonecchia(Italio); Comloŝul-Mare{Rumanio); Fairbanfe(Alaska); 
Groninĝen (Nederlando); Upton (Kanado); N6mme (Estonio); 
Noci Pazar (Serbio); Port-Harcourt (Nigeria); Porto Alegre 

(Brazilo); Reutlinĝen (Germanio); Rogatka (Jugoslavio); Sam

pute (Francio); Tarnoiv (Polio); Valladolid (Hisp.); Vlissingen 

(Nederlando); Wettingen (Svislando).

Danko. La Centra Oficejo esprimas per tio ĉi koran dankon 
al la samideanoj-membroj en Melbourne (Aŭstralio) kiuj sendis 
per nia ĉefdelegito S-ro Ballard diversajn monhelpojn kies 
finsumo estas pli ol 500 Frankoj. Jen ekzemplo de kompreno 
por la situacio de nia Asocio, rekomendata al Ĉiuj bonvolemaj 

samideanoj.

Gentile, 20“ de oktobro 1922.

H. Jakob,

Generala Sekretario de UEA

Spertoj de Ĉefdelegito.

La rolo de Ĉefdelegito estas same kiel tiu de UEA duobla, 
jen administra, jen praktika. Konforme al tio, ĉefdelegito 
devas servi en ambaŭ sferoj. La esperanto-movado en mia teri
torio ne jam estas sufiĉe forta. Pro tio mia administra 
laboro estis limigita nur je ĝenerala propagando por UEA, 
respondo al administraj petoj, perado de korespondaĵoj, 
preparo kaj surkonstruo de estonte taŭge uzebla organizo. 
Aliflanke konsiderante, ke UEA kaj ĝia delegito havas ankau 
kaj antaŭ ĉio praktikan mision, mian specialan atenton havis 
la praktika uzo de Esperanto. Krom la foira propagando, kiun 
mi pritraktas aparte, mia komerca laboro atingis grandan am

plekson. Mi faris 44 gravajn komercajn servojn, peradis ofertojn, 
aĉeton kaj vendon de jenaj artikoloj: papero, premita kartono, 
metal-artikloj, kuiriloj, objektoj el aluminio, forkoj, tran ĉ iloj, 
purigo-Ŝmiraĵoj, teksajoj, lampoj, elektraj akcesoraj, bildoj, 
malgrandaj maŝinoj, libroj kaj presajoj. Cienerale mi povis 
konstati, ke la rezulto el tiu ĉi laboro estis kontentiga. 
Temporaba kaj pena estis la mekanika laboro kaj la korespond
ado komerca kaj teknika. La lasta kreis kelkafoje malfacilajn 
taskojn je lingva vidpunkto en Ia reproduktigo de teknikaj 
priskriboj ktp. Sed mi povas diri, ke cl ĉiuj malfacilajo) mi 
povis elturniĝi.

La plenumo pruvas, ke Esperanto estas tauga kaj praktike 
uzebla helpa lingvo. La konstanta uzo normaligas la esprim
manieron. Ĝi plibonigas la lingvon rilate al stilo kaj flueco. 
Ju pli granda estas la aro de uzantoj, des pli granda estas la 
pretendo al la lingvo mem. La solvoj el la praktiko perfekt
igas la lingvon je pli alta grado. Rezultigas el tio la postulo je

pli ampleksa apliko de Esperanto en la praktiko.

En tiu ĉi direkto ni post la milito povas konstati ioman pro
greson. Oni jam uzas Esperanton por praktikaj bezonoj. Sed 
tiu ĉi laboro estas ankoraŭ pionira pro tio, ke mankas ankoraŭ 
Ia generala enkonduko de la helpa lingvo. Sed ni komprenu 
bone, ke la enkonduko de nia lingvo dependas de Ia utilo, 
kiun gi havigas. Estas gojiga fakto, ke Ia instruado de Esperanto 
estas kondukata sur novajn vojojn. La nova organizo pro
mesas pli profundan scion de la lingvo, garantias la laŭcelan edukon 
de Ia lernanto. Sed la plej bonaj instruado kaj lernado nenioi 
utilas, se mankas la praktikaj uzo kaj spertoj, kiujn nur la 
apliko povas havigi. Ni konstatas tion jam en la nacilingva 
lernado. Kaj krome la apliko, la uzado nur donas impulson 
al la idiomo, vivigas kaj cvoluciigas gin. Ni vidas do, ke la 
malgrandaj grupoj de teoriuloj kaj praktikuloj devas plenumi 
gravajn taskojn en nia movado. La unuaj devas instrui kaj 
eduki la adeptojn, la aliaj devas ilin enkonduki en ia praktikon. 
La problemo estas ĉiam ligata al la lingvo mem. Mi ne 
parolas pri la instruado. Tiu estas afero de la fakuloj pri 
instruo. Por mi la praktika apliko estas la ĉefa punkto. Tiujn, 
kiuj laboras en tiu ĉi afero ni devas disigi en du grupojn, en 
tiun, kiu agadas por Esperanto kaj en tiun, kiu laboras per 
Esperanto. Ambau grupoj kontaktigas, sed ne ĉie iras saman 
vojon. La tasko de la unua estas kolekti la fortojn en niaj 
vicoj, organizi ilin kaj alkonduki al la dua grupo. La taskojn 
de la peresperanta laboro kreos la vivo mem. Pro tio gisplue 
la gvidantoj de la du grupoj devas zorgi pri reciproka inter
rilatigo kaj kunigo de la aplikantoj. La unua grupo konsek
vence havas pli multeflankan laboron. Ĝi devas konkeri novajn 
aferojn, ĝi devas esplori novajn ilojn por progresigi la uzon. 
Sed ĝi havas ankaŭ lingvajn taskojn. Ĝi devas kolekti la 
lingvan materialon por tiuj, kiuj aplikonte Esperanton pli
grandigos kaj riĉigos la amason de praktikistoj. Estas plue gojiga 
fakto, ke la observanto de tiu ĉi agado povas konstati ek
komencon tiucelan. En Praha okazis la unua komercista 
konferenco, krom la speciala foira kunveno, unuan fojon kun
vokita. En Helsinki oni provis plibonigon de la nuna stato 
sur bazo de apogo al la ĝenerala movado. Evidente UEA 
ludos gravan rolon en tiu Ĉi entrepreno. Ĝi gis nun ja estas 
Ia sola, vere ekzistanta kaj taŭga internacia esperanto-organizo. 
Estas devo de ĉiu membro de UEA akceli la surkonstruon de 
la praktika laboro. Ke tio ankoraŭ postulas multan penon, 
obstinon kaj entuziasmon, sed seriozan, ne sentimentalan, mi 
versajne ne bezonas speciale akcenti. Tiam nur ni atingos 
nian celon kaj la verko de la pioniroj de UEA estos kronata.

Robert Kreuz, Frankfurt a. M.
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lnternacia Ekspozicio de Poŝtmarkoj 
Oenfev* 3*~12a de septembro 1922.

La ekspoziciejo trovigis en la ,£alle Communale de F lav
palajn“ (komunuma salono) tauga kaj inda loko. Partoprenis 
oficiale 4 registaroj eksterkonkurse: Svislando,Pollando, Francio 
kaj Hispanio. Ne facile estas priskribi tiun ekspozicion, kiu 
Iau arango kaj enhavo superis ia atendojn. Rimarkindan 
kolekton de ĉiuj britaj koloniaj poŝtmarkoj de nuna tempo, 
ekspozis svisa kolektanto. S-ro A. D. Jenny el Zihlschlacht. 
Unika estas la maniero kiel li kunigis tiun vere belan, per 
ora medalo kronitan, kolekton, ĉiun specon, ĉu de Newfound- 
land, ĉu de Straits Settlements, de Sarawak aŭ kie ajn estas 
la loko, li venigis senpere, skribante al la „Postmasterl‘; tiel 
la kolekto farigas vera trezoro, konsiderante la kvanton de 
laboro, geografia kaj poŝttrafika kono kiun gi necesigis. Alia 
interesa ekspoziciado estas de pola kolektanto: ĉio rilatan je 
poŝta trafiko en sia lando, dekretoj, internaj formuloj, poŝt
markoj, provoj, leterkovertoj kaj multaj aliaj objektoj, lausence 
arangita!. La franca registaro, sur spaco de 50 m montris ĉiujn 
poŝtmarkojn, inkluzive koloniajn, kaj poŝtajn formulojn. En 
venonta artikoleto ni revenos je tiu ĉi ekspozicio, tre interesa 
kaj bonsuk eesinta.

Ruga Kruco. Okaze de la kongreso en Finnlando ni hazarde 
trovis rugkrucan poŝtmarkon valoro je I Fmk-f-50 Penni, 
por Ia R. K. Grandeco 21 :25 mm aliformate griza ovalo j 

kun ruga kruco kaj la finnlanda leono. Supre Suomi \ 

malsupre Finnland. Afrankebla nur enlande.

Pro juventute. Sub tiu ĉi titolo aperas ĉiujare en Svislando 
serio da poŝtmarkoj, vendataj kun aldona pago, profite de 
bonfara verko ..Por la juneco". Dum decembro 1922 aperos
4 kun la blazonoj de la kantonoj Zug, Freiburg kaj Luzern; 
la kvara kun la federala kruco kaj simboliga desegno pri 
la batalo de Sempach. La serioj de pasintaj jaroj montris 
la blazonojn de Uri, Genfeve, Nidwalden, Vaud, Obwalden, 
Schwyz, Zurich, Ticino, Valais kaj Bern. — La valoroj 
estas 5, IO, 20, 40 centimoj, vendataj por IO, 15, 25 kaj 
50 centimoj. I iuj poŝtmarkoj estas uzeblaj nur por certaj 
aliaj landoj, konigataj dum decembro. Lau arta vidpunkto 
la ideo kaj la produktajo estas gratulindaj; ili formas kune 
serion de heraldikaj emblemoj neofte trovebla ĉe poŝtmarkoj 
en simile perfekta ellaboro. La desegnisto estas konata j 
heraldika artisto Rudolf Munger el Bern.

Novaloj. Barbuda. (brita kolonio). Valoroj %  I, 2, 21/* 3.; 
b pencoj I Sii. Uzata la serio de Leeuiard Insuloj kun 
surpreso Barbuda.

Oermanio. 75 pf. kompletigo al la serio kun ciferoj.

Koslarica. Surpreso «Cafe de Costarica*4 sur la ordinare kur
santa} markoj; memorigo al la centjara datreveno de 
enkonduko de kafoplantado.

Monako. Bildserio de 25, 50 centimoj kaj 5 franka marko je 
la honoro de princo Albert I, fondinto de la Oceanografia 
Muzeo mortinta dum junio.

Luksemburgo. Plia valoro de KO centimoj kun bildo de grand
dukino Charlotte.

Esperantista Literatura Asocio.
Novembra raporto.

] Nia diligenta kolegaro r
j v En laboro paca ne lacigos $;\

La N-roj 95 kaj % de «Esperanto Triumfonta" enhavas 
rimarkindajn artikolojn pri nia literaturo. Ĉar E. L. A. estas 
unuigo de verkistoj ili ambau treege nin interesas. Ni parolu 
unue la artikolon en % de D-ro Dietterle: «Internacia Mond
literaturo por la tutmonda Esperantistaro**. La titolo jam diras 
la temon de la artikolo, gi celadas tion, kion nia Majstro ĉiam 
varme kaj energie rekomendis. Per la Krestomatio kaj 
per tradukoj el diversaj lingvoj li montris al ni la vojon 
al la akirota celo, gi estas la kreado de mondliteraturo. Pli 
ol unu fojon li bedauris la tradukon de senvalora bagatelo, 
li mem elektis nur bonaĵojn. Pacience li tradukis la Biblion! 
volonte li plenumis la peton, traduki ingenion, goje li aprobis 
la aperon de Hermano kaj Doreteo, de S-ro Tadeo kaj de aliaj 
ĉefverkoj. La verkaro de Zamenhof estas la fundamento de 
nia mondliteraturo, sed ankau aliaj libroj estas treege valoraj 
ĉar la tradukintoj elektis famajn verkojn au librojn, kiujn ili’ 
persone tre Satis.

Tre energie kaj celscie agadis la saga eldonisto de la 
Esperantista Biblioteko Internacia, la volumetoj de tiu ĉi kolekto 
ĉerpis sian enhavon el ĉiuj nacioj de la mondo, ili estas kvazau 
laserne roj el kiuj elkreskis la arbo de nia estonta mondliteraturo.

Al la 6 punktoj de la citita artikolo de D-ro Dietterle ni 
nur deziras aldoni 7«", kiu deziras, ke ankau nuntempaj tre 
aktualaj verkoj estu tradukotaj. Krom tio ni ne forgesu la 
originalojn. Vivanta lingvo de vigla popolo ja ne nur traduk
ados. Ni estas dankaj al niaj autoroj, goje ni salutas Ia trian 
originalan romanon de H. A. Luyken «Stranga Heredaĵo“. Ĉu 
gi farigos mondfama? Neniu autoro povas antauvidi sian 
sukceson. Daniel de Foe certe ne imagis, ke lia Robinsono 
langos universala libro. Do, kurage ion skribu, karaj samide
anoj, se io vin forte pelas interne. Se via verko estas bona, 
vi certe trovos eldoniston kaj aĉetantojn.

Tre gravan rolon en nia literaturo ludas niaj grandaj 
gazetoj. Ciumonate au ĉiusemajne ili alportas al la legantaro 
internacian legajon, erojn, pecojn, ofte perlojn el la tutmonda 
literaturo. Ni abonu gazetojn kaj ni aĉetu Horojn.

„Super‘ au «pli ol“. ĉi tiujn esprimojn oni kelkfoje kon
fuzas au ne guste uzas. En «Nova kanto** (pri nia lingvo) de 
Dombrovski ni legas: «Kreitaj’ la plej mirinda certe estas ĝi 
laudinda pli ol oro la plej brila, pli ol gloro senutila, pli ol ĉiu, pii ol 
ĉio, krom la amo kaj la Dio*4! Aleksandro Simon kantas: «La

Italio. Serio honore ai patrioto Giuseppe Mazzini; valoroj 
25, 40, SO centesimi. La poŝtmarkoj estas vendataj lau
dire nur en Bologna, Genova kaj Roma kaj valoras nur 
gis 31» da oktobro.

La kreskantan intereson, ankau ĉe la nekolektanta publiko 
por la filatelio pruvas la fakto ke du gravaj taggazetoj svisaj 
I Basi er Nationalzeitung kaj Neue Zuricher Zeitung) enkondukis 
semajnan rubrikon pri poŝtmarko - kolektado. En aliaj tagaj 
gazetoj oni trovas de tempo, al tempo mallongajn artikolojn 
filateliajn. Ni danke akceptas tiajn eltranĉajojn kiujn ni lau- 
eble povus uzi; niaj legantoj bonvolus tion memori ĉe tauga okazo.

espero Esperanto super ĉio en la mond’ “! «Pli ol44 estas gusta 
„super ĉio“ estas malgusta, ĉar gi povas esti malbone kom
prenata. Ni tion spertis pri la kanto: «Germanujo, Germanujo 
super ĉio en la mond’“ ! Devus esti: «Germanujon, pli ol ĉion-! 
Eĉ nia ŝatata siberia pastro Seriŝev erare komprenis ĝin, ĉar 
li vidis en la kanto pruvon de ŝovinismo, li citas en Verda 
Utopio (Junio 22) uzante la esprimon: super ĈIUJ en Ia mond’ ! 
Estas ja granda diferenco inter „Ĉio“ kaj „ĉiuj“. La poeto ja 
nur volas diri, ke liaj samlandanoj amu la patrujon pli ol ion 
ajn en la mondo. La mola, preskaŭ sentimentala melodio kaj 
la teksto kun virinoj, fideleco, vino kaj kantado tion pruvas. 
Oni ja ankau amas sian patrinon pli ol ion ajn en la mondo. 
Ni ĉiam traduku zorgeme kaj lausence.

S-ro Enrigue Legrand tradukis en franca lingvo «Amfitriono* 
de Molige. En la antauparolo ni kun plezuro vidis, ke nia 
kolego I. M. Warden donis sian amikan helpon per tralegado 
de la manuskripto. Du anoj de E. L A. do per kuna laboro
havigis al ni ĉi tiun ŝatindan verkon.

De la originala komedio «Duonsurda1* de Roksano aperis
dua eldono. Ni gratulas laboreman autorinon, Ŝi nun logas en
Marseille, 43 Cours Joseph Thierry, kie Esperanto - Hejmo
malfermigis. Neniu Esperantisto trapaŝu Marseille’on ne vizit
ante ĝin.

S-ro Paul Gottgetreu tradukis „Egmont“ de Goethe. Estas 
tre dezirinde, ke tiu ĉi kvazau 'nuntempa dramo baldaŭ trovu 
eldoniston.

Aligis: S-ro HenkGoemans,Konstantinoplo, Holanda banko
por la mediteranea maro.

S-ro Enriko Legrand, Montevideo, Larranga 140, 
Uruguay.

S-ro Rend Beck, Marseille, Allĉes de Meilhan 40. 
S-ro Paul Gottgetreu, Hannover, Sallstr. 109.
S-ro Hans Poensgen, Kaiserswerth.
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Antau unu jaro ni serĉis per helpo de E. L. A. la faman 
verkon „Kain- de Lord Byron, tradukita de A. Hofman. Donace 
ni ĝin nun ricevis de S-ro E. Munoz el la manoj de nia kolego 
S-ro E. Legrand. Al ili ni publike esprimas nian plej sinceran 
dankon. La traduko de «Kain-, kiu jam aperis 18% meritas 
nian apartan atenton. «Kain- estas literatura Cefverko, kiu en 
filozofa maniero pritraktas la grandan demandon pri peko kaj 
morto, la plej granda problemo de la homaro. La traduko estas 
bonega, kun admiro oni vidas la perfektecon de nia lingvo. 
Ne unu esprimo mankas, ĉio estas facile komprenebla, malgraŭ 
la profundsenta teksto. Nur unu afero ne estas tute ^funda
menta, la tradukinto uzas la apostrofadon de la artikolo ne 
ost vokalo, sed antau ĝi. Tio pruvas la eldiron de nia Majstro, 
e ĉiu adepto de nia lingvo deziris .unu malgrandan ŝanĝon.“
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Al niaj poetoj. Certe, vi povas verki versojn 'ankau sen 
rimoj. Sed tiam la poemoj ne havu regulajn strofojn kaj ankau 
ne hazardajn rimojn. Grandaj naciaj poetoj estu niaj modeloj. 
Himoj estas tre plataj, sed ne nepre necesaj; tion pruvas la 
psalmoj, la heksametroj kaj ia kvinakcentaj jamboj de r dramoj. 
Ekzistas en nia lingvo ioma dangero, pri kiu ni avertu la 
poetojn; ni havas multajn sufiksojn, ne tro ofte ni ilin uzu por 
la rimado. Treege modelaj estas versaloj, troveblaj en tiu Ĉi 
gazeto, bonvolu atente ilin studadi. (Nr. 265, sept. 22).

1) .Kongresa runo*4 de D-ro Kalocsaj:

Vokas voĉ’ de Veinemtfinen,
Vibras vok’ en vaga vento,
Kaj ĝin muĝas malproksimaj 
Montoj, maroj murmurantaj.

Ni vidas kaj audas, ke en tiu Ĉi senrima kanto ankau la 
aliteracio ludas rolon.

2) «Salutparolo4* de Enrique Legrand.

Trans larga I’ Oceano 
El la land’ urugvaja,
Por esti Kongresano,
Mi venis tute gaja.

En la lfe strofa poemo preskaŭ tute mankas la sufiksoj, ni 
vidas nur bonajn vortrimojn. Simile bona estas ankau la tria 
poemo en la sama gazeto: «Bonvenon, Gefratoj!44 de la kara 
blindulino Varma Jarvenpaa. Rime au senrime, kurage verku, 
sed ĉiam poezie, plenkore kaj profundsente. S-ro Henriko Seppik 
volas traduki la novelkolekton «Sangenigro- (Verimust, 1921) 
de Albert Kividas. La juna estona verkisto permesis la tra
dukon de Ĉiuj siaj verkoj, kondiĉe ke oni traduku korekte kaj 
sendu al li ekzempleron de ĉiu traduko. El la kolekto «Sange- 
nigro44 jam aperis la novelo «Patrino- en Esperanto Triumfonta.

S-ro Hans Poensgen estas tradukanta „Frau Foens44 de 
J. P. Jakobsen Iau la danaĵjoriginalo.

En la redaktado de S-roj J. Baghi kaj D-ro T. Schvvartz 
baldau aperos grandformata, ilustrita plene internacia, pure 
literatura revuo, kiu per sia luksa eksterajo kaj riĉa, valora 
enhavo volas fiere kaj inde reprezenti la esperantan literaturon. 
Redaktejo kaj administrejo Budapest, IV, Andrassy U 81 SZ. 
D-ro T. Schwartz.)

Konataj kaj lertaj verkistoj bonvolu kunlabori por la 
«Literatura Mondo-!

Marie Hantei, Dresden, Nicolaistr. 18.

* **

Aldono. La Rusa Sekcio de E. L. A. starigis fakon por la 
tradukado de la verkaro de Puŝkin. Tradukis J. Sirjaev «Milito 
kaj Paco- de L. Tolstoj kaj H. Konovalov, «Sawa- kaj «Rakonto 
pri la sep pendigitoj- de Leonid Andrejev.

Danke ricevinte la membrokotizajon de la Rusa Sekcio ni 
hodiau citu la nomojn de la rusaj kolegoj:

1) V. Bason — Orci, 2° Posadskaja, 19.
2) L. Belajep — N.-Novgorod, M. Peĉerka, 8, kv. 3.
3) G. Deŝkin — Moskvo, Mjasnickaja, 21, kv. 13.
4) D-ro A. Fiŝer — Tiflis, Gribojedovskaja, 25.
5) S. Hajdooski — Moskvo, ĉe N. Nekrasov.
6) Vs. Ivanov — Odeso, Vnjeŝnjaja, 4.
7) H. Konooaloo — N.-Novgorod, Teatralnaja pi., 6, kv.9.
8) N. Hrassooski — Ufa, poŝtkesto 24. Rabkrin.

9) J. Lebedeo — Tula, Logaĉevskaja, 26.
10) E . Mihalski — Voznesensk, Odes. g., Mariinskaja. 

16, kv. Izrailton.
11) N. Nekrasov — Moskvo. 1« .Tverskaja-Jamskaja, 35, 

kv. 5.
12) V. Polakov— Moskvo, ĉe N. Nekrasov.
13) S. Rubleo — Odeso, placo de K. Marks, 3.
14) J. Ŝirjaeo — P. o. Baklanka, Vologodsk. gub.
15) E . Tihonov — Caricin. Respublikanskaja, 21.
16) V. Varankin — N.-Novgorod, Mironosickaja, 9.
17) G. Zaletov — Saratov, NiJnjaja, 86, kv. I.
18) J. Zilberfarb — Harkov. Ribnaja, 20, kv. 4.

Esperantista Parolejo.

Oni laudas!

Ni presigas en ĉi tiu senpaga rubriko dankojn nur pri grava/ 

serpoj plenumitaj de delegitoj.

S-doj KalocsaI kaj Balkani el Budapest korege dankas al 
ia delegitoj kaj vicdelegitoj dum la vojago al Helsinki kaj reen 
pro la sindonaj kaj valoraj helpoj: al S-do R. A. Czech, Wien, 
S-do Josef Altntitcr, Regensburg, S-dino Martha Rabe, Berlin, 
S-do A. B. C. Senfi, Hamburg. — La praktika utileco de UEA 
bonege montrigis dum nia vojago!

La Esperanto-Grupo Bad Reichenhall kore dankas al S-ino 
N. Umanski el Genfeve kaj al S-ro E. Wanitsek el Bratislava 
kiuj, pasiginte 3, resp. I semajnojn en nia bela kuracloko kaj 
plezure partopreninte niajn ĉiudimanĉe arangitajn esperantajn 
ekskursojn, donacis por la grupa kaso po germ. markoj 300.—.

Gesinjoroj Applebaum, Megahy kaj Sinclair esprimas siajn 
profundajn dankojn al S-ro Hans Fricke, delegito en Frankfurt, 
por afablaj servoj dum travojaĝo en tiu urbo.

S-ro Ernesto C. Pereira, delegito de UEA en Funchal- 
| (Madeira) laudas la eksdelegiton de UEA en Lisboa S-ron B. 
Martins d’ Almeida pro ĉiuj servoj al li faritaj dum la mallonga 
restado en tiu urbo. Ankau li dankas S-ron Martins d’ Almeida 
pro ĉiuj favoroj faritaj dum lia malsano en tiu urbo.

F-ino A. E. Dixon, Green Lane Lernejo, Eccles, Anglujo 
kore dankas S-ron D. Vianello kaj ĉiujn anojn de Ia grupo en 
Venezia por ilia helpado dum ŝia libertempo en ilia bela urbo.

S-ino Berta Keyzlarovŝ, del. en Cerven^ Kostelcc (ĉeĥo- 
slovakio) elkore dankas al S-ro Francisco Pizzi, del. en Venezia 
por lia vere amika akcepto kaj gvidado. Same ŝi dankas al 
S-ro Rudolf Rupĉiĉ, del. en Split por lia afabla bonvolemeco 
dum sia alveno al Dalmatio.

S-ro Hermann Petermann el Hagen i. VVestfalen, Germanio 
tutkore dankas al S-ro V. Brunner en Wien, al F-ino Ica Heffler 
kaj al familio Ldzdr Lajosnĉ en Miskolcz, al familio J. Pĉchau, 
al familio Krausz, al S-roj Harras, Reinsich kaj Selĉnyi en P6cs 

i en Hungario, ĉar ili tre afable helpis kaj gastigis lin dum lia 
vojago tra Hungario. Li tutkore dankas al ĉiuj gesamideanoj 
en Hungario por ilia afabla kaj kora akcepto kaj gastemeco.

La karavano .organizita de S-ro Geroois kore dankas al 
F-ino Rabe, S-ro Markau, S-ro Friebel, F-ino Heinek, kiuj helpis 
malavare dum la Ĉeestado en Germanlande.

S-ro E. Lee, del. en Crewe korege dankas S-ron Lion 
Gervois, del. en Parizo pro lia helpo kaj sindona akompanado 
dum restado en tiu urbo.

S-roj Raar, Pelder kaj Hoope el Leiden, Holando, tutkore 
dankas al Ges-roj Hes, Teorejt kaj Trataj Kovanda kaj S-ro 
Lukes en Doubravka apud Plzĉn kaj Ges-roj KubĴsek en PlzĈn, 
kiuj tre afable kaj kore akceptis nin kaj akompanis nin tra Plzĉn 
kaj Cirkauajo} kaj montris al ni la plej gravajn vidindaĵojn, dum
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nia tritaga restado en Ĉeĥoslovakio. Ankau ni estas tre dank
emaj al ĉiuj geesperantistoj, kiuj ĉeestis la festetvesperon, okaze 
de nia ĉeesto en PlzĈn. Tiu vespero faris nian vojadon ne
forgesebla.

Ankau aparte ni dankas S-ron Kub^sek, kiu nin akompanis 
ĝis la limo, por helpi nin dum nia vojaĝo tra ĉeĥoslovakio. 
Kvankam ni tute ne konis la ĉeĥan lingvon, ni travivis la plej 
belajn tagojn de nia vivo, per la helplingvo «Esperanto*.

S-ro M. Mllĉeo, Bulgario, kore dankas S-ron F. Muller el 
Lyss (Svislando) pro la multaj servoj faritaj.

S-ro Rob. Kreuz, direktanto de la esperanta fako de la foiro 
dankas al la delegitoj en Tiflis kaj Dubiin (Irlando) pro volonte 
plenumitaj propagandoservoj.

S-ro Guaco Gunĉeo el Pleven (Bulgario) sincere dankas 
pro la helpo dum lia kongresa vojaĝado, jenajn samideanojn: 
S-ro Bertoli, VD. kaj Esperantista Societo en Zagreb, S-ro 
D-ro Pfeffer en Wien, S-ro Rektoro Krieger en Stettin, S-ro 
Lappi, F-ino Noiva en Helsingfors, S-ro N. Sai okan nei, del. el 
Lahia, S-ro N. Remeti, del. el Gamlakarlebg, du afablaj sin
jorinoj, kies nomo li ne scias en Hamburg, R.Unger el Chemnitz 
kaj Al. Spize, del. el UJorod.

Ges-roj Sergeant el Boulogne s. M. tutkore dankas Ges-rojn 
Schneider, Ges-rojn Jaquel kaj la tutan grupon de Mulhouse 
pro ilia afablega akcepto en tiu urbo dum ilia vojaĝo tra Elsaco 
en lasta septembro.

S-roJ. M. de Villa, VD. en Habana, Cuba, kaj lia edzino, kore 
dankas pro servoj kaj ĝentilajoj dum ilia restado en Berlin, 
al F-ino Martha Rabe, VD., kiu plej sindone, efike kaj ekster
ordinare akompanis ilin tutajn tagojn tra la stratoj kaj vendejoj; 
S-roj Rimann kaj Lindquist kaj Prof. F61ix Diez, el Bilbao, kiu 
helpis kaj akompanis ilin en kliniko.

La partoprenintoj kaj la organizintoj de la Karavano de 
UFA Lyon-Helsinki-Lyon esprimas koran dankon al S-ro Richez 
(Sekr., Genfeve), S-ro Gervois (D. Paris), S-ro Kauffmann, (D. 
Heidelbergi, S-ino kaj S-ro Kreuz (ĈD., Frankfurt), S-ro Urban 
(frankfurta S-ro Schvvaiger (D. Berlin), F-ino Kupfer (D.Stettin), 
S-ro Krieger (Stettin), S-ro jalava (D. Helsinki), S-ro Junker 
(D. Kitln), S-ro Becker (D. Main*) kaj al multaj aliaj tre afablaj j 

gesamideanoj, kiuj tiel sindoneme ebligis la arangon de tiu 
Karavano kaj ĉiamaniere helpis ilian vojaĝon.

S-ro J. C hampdanoine, del. en Nogcnt-sur-Vernisson (Franc
ujo) korege dankas S-ron Patron Pelegrino Hoffmann, kiu I 
gastigis lin dum b semajnoj en sia monahejo Schweikeberg (Post), 
\ ilshofen a. Donau kaj akompanis lin tra Germanujo kaj S-ron J 
I ranz Lukas, pastron (Munchen) pro gravaj servoj plenumitaj.

S-roj Domon kaj Schneidmŭller, Friedrichsthal-Saarteritorio, 
dankas ĉiujn gesamideanojn cl Stuttgart kaj Karlsruhe, precipe 
S-rojn Prof. Christaller kaj Bttning el Stuttgart por la granda 
afableco montrita okaze de nia ĉeestado en Sudgermanujo.

Del. St. Rudnicki dankas al S-ro Hugo Voigt en Leipzig 
por plenumita servo.

Esperantista Vivo.

Naskigoj. Al gesinjoroj A. Perrin, delegito en Melun 
(Francio) naskiĝis sesa infano nomita Paul-Louis.

Al Ge-roj J. Pion en Chdlons-sur- Marne naskiĝis kvara 
filino nomita Hllfene.

Al Ge-roj R. Scheibter en Wurgwitz naskiĝis dua filino 
nomita Traute.

Al Ge-roj Jan Van Schoor en Antwerpen naskiĝis filo nom
ita Herman.

Al Ge-roj Alfredo Crestoni, delegito en Legnago (Italio) 
naskiĝis filino nomita Lidia-Ester.
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Al Ge-roj J. F. Lochhead-Christen en Baden, Svislando 
naskiĝis filo nomita Laurence Lennox.

AI Ge-roj Walter Knopf, delegito en Beuthen O.-S., Germanio 
naskiĝis filo nomita Wolfram.

Al Ge-roj W. J. oan der Haak en Rotterdam naskiĝis Jilino 
nomita Willemina Johanna.

Al Ge-roj Smith Clough en Folkestone naskiĝis filo nomita 
Ewart James.

AljGe-roj Charles H. Edmonds naskiĝis filino nomita Eileen Rae. 

Al Ge-roj F. Kleoille en Buenos-Aires naskiĝis filino nom
ita Milda. (Ni gratulas la gepatrojn pro la eltrovo de tiu gracia 
kaj belsona esperanta nomo.)

Fiancino. — F-ino Tilia Hetzenecker el Munchen kaj S-ro 
Maj: Edelmann, prezidanto de la Esp.-Grupo Bad Reichenhall 

, kaj membro de UEA.

Edziĝoj. — S-ro Robert Klotzmann kun S-ino Ella Morametz 
en Graz.

S-ro Edmond Agache en Paris kun F-ino Christiane Malibran.

S-ro William Perrenoud, delegito en Cernier (Svislando), 
kun F-ino Daisy Theis.

S-ro Josef Paŝa el Malĉ Kunĉice (Ĉeĥoslovakio) kun F-ino 
Aloisie Miĉkood.

S-ro Jan Mikŝ en Praha-Vinohrady (Ĉeĥoslovakio) kun F-ino 
Ot. Strdnskd ej Zdice.

S-ro Fram Mayer jun., delegito en GoldenOls (ĉeĥoslovakio) 
kun F-ino Helene Kriegel el Bernsdorf.

Honorigo. — S-ro Kurt Kauffmann, studento en la univer
sitato de Heidelberg, akiris ia titolon de doktoro en sciencoj 
politikaj kaj ekonomiaj. Ni sincere gratulas lin.

Niaj Mortintoj.

Kun bedauro ni ricevis informon pri la morto de jenaj sam
ideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj respekt
plenaj kondolencoj.

S-ro Emile Daire, vic-prezidanto de la grupo de Bordeaux, 
fervora propagandisto, sindona kaj bonega profesoro de Espe
ranto kaj plej afabla kolego. Estas grava perdo por la grupo 
de Bordeaux.

S-ro Gerŝome liepner, ano de UEA en Bialystok (Polujo) 
tragike pereis en aĝo de 18 jaroj, sin banante apud Riga’a 
marbordo.

S-ino Ludmila Tr^vniĈkov^, membrino de UEA en Plzeŭ, 
mortis 43 jaraĝa post unujara grava malsano. Antau nelonge 
mortis ŝia filino, kiu estis ankau bona esperantistino.

S-ro Domingo Martinez de Temero y Oruezdbal mortis 
bi jara, la 25 an de augusto. Li estis patro de nia delegito en 
Sevilla, S-ro Carlos Martinez Fernandez, ekssekretario de ..His
pana Societo p. p. Esperanton" kaj de «Sevilla Esperantista Grupo."

Karl Krejĉi, filo de nia membro S-ro Friedrich Krejĉi en 
Ktffiach, Stirio.

S-ino Aloisie Ĉ£nsky, edzino de S-ro Vdclav Ĉdnsk^, 
delegito en Nusle (ĉeĥoslovakio).

S-ro Dorsinfang, patro de nia delegitino en Namur (Belgio) 
mortis 76 jara. Li ĉiam akceptis gaje kaj tutkore la samideanojn 
kaj ĉiam interesiĝis pri la movado.



N ° U *  E S P E R A N T O  ☆ 20 1  (2 1 )

Ŝ AKO
Gvidanto: Fr. Hajek, Praha-Nuslc, Pfcmyslovo n&br. 3%. Ĉcĥosl.

Cion kio koncernas Sakon, sendu senpere al Ia gvidanto.

R E K L A M O
Problemo N-ro 46.

W. d. Holzhausen.
(Rigaer TgbL 1911.) 

b c d e f g h

Problemo N-ro 47.
G. Montessori.

(L' Italia scaccbistica 1911.) 

b e d e I g h

Nur anoncoj kun samtempa pago eslas notataj. Ni akceptas la anoncojn laŭ 
la disponebla loko kaj ne povas garantii Ia aperon en difinita numero. Ni ne sendas 
pruvnumerojn kaj rekomendas al la anoncantoj aboni nian «aleton. Ni ne akceptas 
respondecon pri la sekvoj de anoncoj.
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TARIFO.

a b c d e f g h  

Blanko matas per la 3-a movo.

a b c d e f g h  

Blanko matas per la 3-a movo.

Oficialaj prezoj en svisaj frankoj.
K orespondado : Unu «nskribo (la adreso kaj ne pli ol 5 vortoj» Fr. sv. 0.75. — 

For ĉiu plia Unio (- : IO vortoj) Fr. sv. 0.50.

Pe to j k a j P ropono j. — ln te rn a c ia  K om erco : Unu linio (-=■ IO vortoj) Fr. 

sv. 0.50.
G randa ) a n o n c o j:  Uan MilkiBO l i i s t o  i Fr. sv. 2.00 po icntimetro da alteco.

Naciaj prezoj por la 3 kategorioj.
Austrio: Kr. 2000, 2000. t O OOO. Belgio: Fr. 1.50, I.—, 4.-. Britio: S. - 6, - 5, 

1 6 . Bulgario: L. IO, 8, 40. Cenos!ovakio: Kr. 2.50, 2.—, 7.50. Danio: Kr. 0.75,
0.50, 2.-. Estonio: Mk. 15, 15, 40. Finnlando: Mk. 5, 4, 12. Francio: Fr. 1.50,
1.-, 4.—. Germanio: Mk. 100, 100, 400. Hispanio: Pes. I.—, 0.75, 2.50. Hungario: 
Kr. 75, 60, 250. Jugoslavio: D . 4, 3, 15. Italio: L. 2, 2, fe. Latvio: Rute. IO, IO, 20. 
Litovio: Lit. 0.50, 0.50, 2.—. Nederlando: G. 0.35, 0.25, t.—. Norvegio: Kr. 0.80. 
0.60,2.-. Polio: M k. 300. 300, 1000. Portugalio: Esk. 2.-, 1.50, 5.—. Rumanio: 
L. 8, 6, 25. Ruslando: lati tarifo p o r  Germanio. Svedio: Kr. 0.60, 0.40, 1.50. 
Svislando: vidu oficialajn prezojn. Usono kaj Kanado: D. 0.15, 0.10, 0.40.

KORESPONDADO.
MALLONGIGOJ: L lelero. PK 
ilustritaj. PM poŝtmarkoj. bil 
k . ĉ. I. kun ĉiuj landoj. Esp-ajo

poŝlkarto. PI poŝtkartoj 
poŝtmarkoj sur bildflanko. 
Esper an I ajo.

En la rekta problemo estas ĉiam postulite mati per certa 
nombro da movoj. Ĉi tiun postulon oni eldiras per la vortoj:
..Blanko matas per l a --movo11, aii simile. Problemojn, en
kiuj oni postulas alion ol mati Iau kutima ludmaniero, oni 
nomas problemoj nerektaj. El la nerektaj problemoj evoluigis 
alte la sinmatigo. La sinmatigo postulas, ke Blanko komencu 
kaj ludu tiel, ke Nigro estu devigata lin mati; alie dirite Blanko 
matas sin mem. ĉi tie ni alportas speciale por nia gazeto 
verkitajn provaĵojn de la sinmatigoj. La unua estas verko de
la mondfama specialisto-verkisto pri la sinmatigoj, la dua estas I Kiu ne respondas peton konforman ai sia anonco, tiu malutilas a! la internacia

verko kun kvarobla postulo, ĝi enhavas du rektajn problemojn kor‘'H»3,,r,c,a‘,'J pir KsPKranl,>- 

kaj du sinmatigojn. Kompreneble, ke simila multprogramajo 
ne permesas al la verkisto esprimi delikate la enhavon, precipe 
rilate al la ŝlosilmovo.

Atentigo!

La personoj anoncantaj havas la moralan devon respondi almenaŭ unufoje 
al la ricevitaj petoj, klarigante ĉu ili deliras aŭ ne deliris dadrigi la korespondadon.
. v  i .  . . .  i ____t ______ _ _t _• _________ i : . .  __- t . . t : ! . . .  . I  t-  U t ^ H .a r l a

Problemo N-ro 48.
R. Svoboda, Praha.

(Originalo).
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Problemo N-ro 49.
H. T. Bailey, London.

(Originalo).
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Sinmatigo per la 2-a movo. 
(Same kiel en la rekta 
problemo en la sin
matigo, se ne estas alie 
dirite, komencas ludi 
ĉiam la Blanko).
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Aŭstrio.
Gra r. — S-ro Fran* Ehrenfried, komercisto, Obstgasse 8, PM k. ĉ. I.

Waldhofen a. d. Thaya. — S-ino Th. Jindra, Niedertal, PM, sendifektaj, bonaj, uzitaj 
k. C. I. krom Hung., Cefi., Polio, Germ., Finn!., Francio. Sigeli, rekomendi.

Wien il l i .  — S-ro Maiimilian Trenner, Zirkusg 27Ĵ3. L. kun samideanoj posedantoj 
radiotelegrafan stacion.

Wlen VI. — S-ro Felix Milrzendorler, Gumpendorferstr. 39, PM k. C. I.

Wien 13 4. — S-ro Josef Kolnhofer, Zehetnergasse 37, PM, PK, Ksp.-Gaz., rifuzas 
senvalorajn PM. Vidu ankati la rubrikon .Petoj kaj Proponoj”.

Bulgario.
- S-ro Ivan Todorov, 24-jara fracio. Bataj ui. 28, PI. L, PM.Varna.

ĉehoslovakio.

a) Blanko matas per la
2-a movo.

b) Sinmatigo de Blanko per
la 2-a movo.

c) Nigro matas per la
2-a movo.

d) Sinmatigo de Nigro per
la 2-a movo. 

Solooj de la problemoj:
N-ro 43: I. D b 3 
N-ro 45: I. K e 5

d I k. t. p.
a I k. t. p.

N-ro 42: I. e 2 — e 3 k.t.p.
N-ro 44: I.T g4 — g8k.t.p. j

Alvenis gustaj solvoj de la problemoj.

Aug. Alksnits, Riga (Latvio); F. Polriĉek, Praha (Ĉeĥ.)

Moravany. — S-ro inft. I- Berger, interŝanĝas PI, PM, Esp-ajojn, kolektas adresojn. 

Novy Bydiov. — S-ro Ant. Praf.dk, Husova 48, PM.

Poprad—Velka, Slovakio. — Ges-oj EichmUHer, Eli/.abetstr. L, L. (pri naciaj mand
aloj kaj kuirejoj).

Poprad. — S-ro Gtfza J. Ferk6, bankoficisto, PM, PI. L pri ekonomiaj ali korneraj 
temoj.

Estonio.

Haapsalu. S-ro Joh. Tamvcrk m plu kolektas PI, PM.

Karva. — S-ro Viki. Mander, 7es Peetri t. 12, PM kun nae O ropa noj, papermonon 
k. ĉ. I.

Tarto. — S-ro Valentin Sowi, Rlia taen 118, PI, I-, bfl.

Finnlando.
Antrea K. K. — F-ino Sofia Saila, L, PI kun tiulandaj instruistoj.

Helsinki S. O. K. — F-ino Saima Lflfberg, L, PI.

Helsinki. — F-ino Sylvia Sotnivaara, Vilhonk 5 E., PI, L,

Uusikaupunki. — S-ro K. WaIovuori, komercisto.

Francio.
Paris. — S-ro F. Brienne, IO, rue de Belzunce, PI, PM k. t . I.

Sarlat (Dordogne). — S-ro Abel Ptieur, esplora jugisto, avenue Thiers, L (kun ne
francaj juristoj).

Strasbourg. — S-ro Aloys Kapp, 8 1, rue des Glaci&res, PI, bfl, PM k. e . I.

Germanio.
/ S t  ‘ * .

Bremen. S-ro Friedrich Haho, Ku nsbergerstr. 22, PM, L. PI k, C* L

Dresden-N. — S-ro Oskar Weitzmann, instruisto, Wilder-Mann-S|r. 40, I-, PI, bfl. 
PM k. Ĉ. L, kolektas gazetojn kaj poitafojn, skribitaj en ĉiuj naciaj lingvoj kaj 
skriboj, perigas ankau adresojn de korespondemuloj.

Dresden-NL — S-ro Artur Weitzmann, lernanto de pedagogia instituto, Wilder-Mann- 
Str. 40, L, PI, bfl, PM k. t. L
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I!!!* ~  Qertrud W e i^m «nn , Wilder-Mann-Str. 40, P I. L  k. Ĉ . I.
l> li*»eldorf m .  -  S-ro J o « f  Plollenbol*, PM, PI, bil k. ĉ. J.

E lbe rle ld . — S-ro Alfred K nipp inn , Sleinbecker.tr. 76«, PM k. t i . ,  bil.

KBln-Kalk. -  S-ro Herm ann A i t enkura p. studento. Kaisentr. 38. L, PK. P I, PM  k. 1.1.

<  P i  U -L lnden .il, -  S-ro W aUer.Birth, H inckart»tra«e 7, I m, U  PK. PI k. Ĉ. L

.elprtjr-Schdncleld. —  S-ro K urt Kflhler, p i l i c i s t o ,  P low .tr. 34,11, PI, PM k .C .I.

H au e n  I. V og li. -  S-ro Richard SchUtr..-, P o s t fa l  25. nur PM.

PLC" , ,'pM °f ,1 ‘ ~  S ’ r°  F fit* L ‘shmann- policano, 12. Hu., Neundorfer*tr. 175, 

i / * ™  EW‘ SU dU Pa rk a « « . P I. bil. L, esp-a,oj k. t .  I.
—  S-ro / I .  IV o II k Orr u-r i ivh. K t* P ! I DM t

biletojn kun eksterlando. k o m e rc io . 5, P. PI. I.. PM. monerojn, mon-

Ameriko.

“ t ?  K i f f i r * ” *' ~ Vi” e" to ort” " d°- — * • « " •  f*-  (touc i

-  s-™  J o * C .t .,. ,  Calle U r i ,*  « 5  T .,!.™ , p . c . S 

'  S-  J " “  N* ” “ " -  S. « .H i n  « s  T a lle ro  F. e . S.

Aŭstralio.

Kennington (Victoria,. -  F-ino A. Nicholson. Stai* School, L, P i k. ĉ. I
• . *  S-ro v,a“'

wick, PM k. ĉ. I. Iau kataloga valoro.

« t a ™  (Victoriaj -  & „  H. P em t, 1B . ,  G1; n'

cri?-

Ha rre I ona.

Hispanio.
S-ro Jos* Santularia, Anturia* I, PI k. t. I.

Azio.

H M l'i° “ ' e I S' ,°  F,andMO Pertt' er,nva m*rMo> -Hi" de la Plata" PI. Sem aan* fja™). -  o n ^ l i ^ j ^ s l u d  Ka'aloe° 'Yvert'^2,1923.
' ^  '  '• k- C- '• gejunuloj L, PI, PM, .uta,oj k a j p a r e t o ’ Kran«*a"  «etan .9 2«

Hungario. Jrkut.sk (Siberio). — S-p« n :___

Budape*. V, -  S-ro L4»*lrf Uta, Honvtd u. IO, P M. L, PI k. Ĉ. I.

UudaPe«t -  S-ro Fenyes Zoltan. Dob-u. 5 II, PK. PM (rekomendite, sendu unue).
Budape,,. -  D-ro Karol, Hededa* V/. Anke,***, PM k. t  L 

Debrecien. -  S-ro KSlmtn Fazekas. Pacsirta u. 5. PI, PM. fotoKr.- 

cbrecMd. -  S-ro G«bor MedKyesi, Cserepe» u. 16. L. PK, naciaj Kozetoj.

S"r°  ,6 tM ' f,°rCSin' K° '" , 'h U' 25, ‘ni. L, PK, lotogr.,

Gy»ngyta. -  S-ro Hideghi B*la,»N-ro 1808, PM (rekomendu, sendu unue).
__ C  . . .  « •»  . . .  *

lrkut.sk (Siberio,. -  S-ro N ikolaj G irm an , Z v e r ^ k a ja  .4, P I L

Tr « % r & -* -*  *  * *  v i» ™  * *
.  •  •  *  «  •  •  . *'  * r *  \  * ■* ' . V '  J  ĵ ?  V  •  i  « i  s p * * “ v .  v  .  * y  >

JU N U LA  K ORESPO N DH DO
PO , ,  tiu  ru b r ik o  reservata  a , , , , a ra j on i b(, n v o lu  ^

.. . .. t „ * ........ "  ,w rm  «rtKomennu. svndu unue). Hl,onni « . /B „ _ % A ^  •* -7

‘  S- "’ ^  -  ’ • ^  - H o ,  fotografejo!, paper- ~  ^  S I  P«.

t a M  ■  P '1 o' cent I . i j a r a j  J S E J E j T  Wp,tZm<>nn' W^ - M « n n - S t r .  40. P I, hfi p.

mono, U. M

SzonibatfieJy. — S-ro B<?la Mujzer, Kiraly utca 8, PI, k. t . I.

p i . .kon ,

Italio.

Hreme. -  D-ro Gino Ga*tarrini. kuracisto, via dei Fossi 4, PI, bli. PM.

Irenie. — S-ro Barsi Guido, via Tornabuoni II, PI, bli, PM.

p!**’ ~ ^ 'r°  ^ Mrc Mfl« hini- CrntU» posta!. I, PI. bli.. PK, L. PM k. 1.1 
lna. S-ro Sergio Samek, Via S. / I is t in o  12, pm, PI k. M .

Spelta. - lorp. E. La». Irineo, R. Somm, R. Provana, PI.

Spe*!*. -  Canti. A. C a fo n i, Dino. R. Somm, S. V enero , PI.

Spezis. -  Cann. O. Mattioli. Igbo, R. Somra. P. Mieca. PI.

Jugoslavio.

S-ro n. Ztislcr, I.a*areva ui. 14, Stamparija ^Zastava", PI, I.. PM.

Nederlando.
Arn»t erdam. S-ro N. rt. Zilver, P O H in*»*» pm i i  , . ,

«atelojn). U* W’ l055' PM* helpmono (malakceptas ba-

Novl Sad.

PETOJ K /iJ  PROPOMOJ.

M O b » u M i

SSsrJtefE iESCSSLiST A s a  - = * ? & «  ŭSfc
* * ' * * “  ‘ ----- ~ vri .... tae - . * * ,

Hollando.

~  tS'r°  1 Ki“WMtryn*ki’ •‘"•c is to , Brzeska ui. 30, PI, L

Bia, : , 0°k  I  s ' r°  T u *STt SoW*Skl* * "  '«*• .................... . inter;., vendas.

Blalvsiok -  S r i Si’ kt*’ f,frtzna 3' P - P ^o n o , PM. interSanĝas, vendas.
HU y» «k. -  S-ro Stan.»law Ko,sakowski. Senpena 9 interSanftas PM ,--- ---- --------— -------- ------------------- -----------

laroRlav s  n ' F*bry" na *• vendas PM, papermonon i —  D00r^  28, Rolludaro, flnkau a«etM  kolektojn.

1 <,iav,ki' k — .o, l .  p,  (k........z  .......................  - — *— ....

"uck I  z " “ d okr ! ::r  Pa'1W- «'r° KOn‘,erak- PM' monbi,‘:,"in e. I.UCR /rtr?ad okr. laari» panstw.. S-ro Jrt*ef fldamovric*. PM k f I

P ura jn  ~  i r  r -  M°k,OWa 5a H‘ P l’ b«- papermono.
H.*n*n. -  S-ro I.eopold Tapp.,, urbsekretario, ui. Grohla 13, PI. I., PM k e I

n , s  b . »  s s  ,aŝ ' t e *

•ŭropano j. Boris Neder -Car O sVoboditel“ 8.6 , Schum en -  b I ^ S o
r -  --------- ---— I......n. ________ ___ ___

Oradca-Mare
escepte

Rumanio.

- 2 «  - e t

Pu komencas; ĉu Iau mankoloko: lao u;,. k.° e.ktas ser|o«*.

7 ^ - *  ^  i  . s s i PM' p'- *  « - ■  * 4 s » .

• n.  l. ^ 5 * , h -  «-— ««-vie ««-lta. ««1, « . ^ .  v - — —

If la .
de ---- . . .  .•vvv«».> uu

vienev«t ĉa r li v ivan en m izereco.

(‘ilustrita). ' N-ro 2 i  X  I T k m U n * ^  I  ** bo" h.umora Z«menhof-ano

-  S-ro N. Krassovski, poitkesto 24 Rabkrin t. . i Sap1TO, del. de UEA, Lipova 33, I

— “ — " «  m  s  ™
Svedlando.

M.lnift. - S-ro Shire Cronqvist. ClaesRatan 12 I, PI, PM k. e. L 

andvlken. S-ro Herbert Ekleldt. Stensmo, PK k. C. I.

Svislando.

Khvtu 2. PI. PKfl PM.

" s a r a  " •
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Filatelistoj atentu! Multvaloran kolekton da 450 diversaj poŝtmarkoj vendas por 

650 svisaj francoj Samuel Ripp, Fobryczne 5, Bielystok (Polujo).

ffi -s.!. »« r * * ***' •t#,’? : *’""*■* T:''-f'y ■—H
f ilatelistoj. — Mi soldas mian kolekton de PM. Kiu aĉetos ĝin ? Sendu al mi i 

vian manko-liston kun prezoj en mono de via lando. A. Knipping, Steinbecker- 
stresse 76 a, Elberfeld.

Filatelistoj. — Mi vendas PM el Polio, Meza Litovio, por kvarono de prezoj en 
katalogo Y veri 1922: 200 diversajn PM polajn 20 Fr. sv* 100 diversajn 5 Fr„ 
82 diversajn PM de Mez-Litovio 5 Fr., 50 ukrainajn 5 Fr. Nuntempaj nominale j 
kai !0 !>/o. Fr. Zochenanewicz, Lwdw, Str. S-ro Zofji 44, Polio.

Filatelisto!. — Kontraŭ IO dolaroj au 50 svisaj frankoj mi sendos kompletan ru
manan kolekton, eldonita okaze de la kronado de la rumana rego. Toader I
Adalbert, Teius-gara, Rumanio.

Filatelistoj. — Mi ofertas Austrio 1922 franko-, takso-, gaseto-* kaj eicspres-markojn 
(57 valoroj) por 1.50 Fr. sv. Belega serio de komponistoj kompleta por 3 Fr. sv. 
Oni aldonu Ia afrankon kaj antaŭpegon. Membro de la Viena PM-Borso 
F. Wedral, Wien 19, Rudolfinergesse 6.

Filatelistoj. — Sercas poStmark-interŝanĝon en ia tuta mondo, tele bildmarkoj gis 
100 pecoj de unu valoro. Donas Bosnio, Feldpost (militkampa poi to), Malnov- 
Austrio, German-Austrio. F. W edra I, VVien i**, Rudolfinergoss* < .

Filatelisto). — Sendu 50—70 postmarkojn, mi sendos samvalorajn jugoslavajn. 
Miljenko Borie, Imetski, Dalmatia, Jugoslavio.

For Ia b a ta lilo j! Por I respondkupono au egalvaloroj neuzitaj PM mi sendas 
60 glumarkojn kun tiu enskribo kaj tre efika simbolo de la kontraumilita ideo. 
vr. Berlin NO., Friedehergerstrosse 31 (Germanio).

Gaja teatrajho, la sukcesa budapesta postkongresa ludo „Le pagio de V recino*4, ’ 
havebla por unu respondkupono (nun stampita!) au por egalvaloro en nacia |
monbileto ie Panio Balkdnvi, Budapest Vi., Majos u. 15, Hungario.

Geinstruistoj en bela angla marborda urbo akceptos *au pairu alinacian vegetar
anan esperantistinon deziranta lemi la anglan. Helpo bezonata kun du infanetoj. 
Skribu: Clough, 62 Guildball Street, Folkestone, Anglujo.

Gelaboristoj —• geidcalistoj I Ciuj kiuj volas informigi pri loko en Usono kie sin jorillo  j  

kun familio povas vivi tiel malmultekoste kiel fraul(in)o sendependa, kie ne j  

estas bezono de asekuro, kie infanoj instruias sian devon al Ia prahomaro la- S 
borinta, kie manko de zorgo pri vivrimedoj ebligas grandan kreskon mensan, moralan \ 
kaj korpan, kaj kie estas nek riceco nek malriceco, kie la ora regulo estas la I 
sola lego. Ciuj kiuj akceptos * Horn i daran* kiel Dio inda de ilia laborservoj 
devas skribi sian adreson legeble sur postkorto kaj adresu: E. A. Young. Balboa j  

tieights, Canal Zono, Istmo de Panama, Ameriko. • * j

Geografiajn kartojn, malgranda formato, uzata de infanoj en popolaj lernejoj, 
kolektas por lerneja ekspozicio kaj intersan#» rekompencas per kio ajn Julie j 
Ŝupic ho vii, faka instruistino, Praha 11,-2032, Ĉefioslovakio. j

Helpu al malfelica malsanema vidvino kun lia freneza juna filo, suferantaj mizeron 
post mortigo dum la militego de la edzo kaj patro, entuziasma esperanlisto kaj 
propagandisto, multe progresiginta nian movadon. Oni helpu per la Komitato de J 
D-ro Nansen, r. du Rhftne, Genfeve. Adreso : S-ino V. D. Popova, B. Uspenska 80, 
Ufa» R u s la n d o .______ _____________^ _____________________ , _________

Kiu estas vera post mark kolektanto? Tiu divas posedi «iujn abstinajn PM ; nunajn 
kaj malnovajn. Kontraj postelspezoj kaj referencoj Ciu samideano povas ricevi j 
belajn elekta fojn por aceto kaj komisia vendado. Prezoj pli malkare ol ĉie! i  

Mi ankau vendas paketojn po 100 diversaj PM por 2 Fr. fr^ 1000 diversajn por 
25 Fr. fr., 500 diversajn PM por 8 Fr. fr.; krom poStelspezoj. Mi ankau ametas 
ĉiun ajn PM se la prezoj estas moderaj. Josef Kolnhofer, poStmerkvendejo. 
VVien 13 4, Zehetnergasse 37.

Kiu kolektas postmarkojn? Tiu tuj skribu al la suba adreso kaj postulu helan 1 
elektajn por aceto au komisia vendado. Mi posedas grandan provizon de belaj 
aŭstriaj kaj alilandaj PM, kiujn mi vendasĝenerale nur por la duona katalogprezo. 
Kiu havigas al mi mendojn ricevos 5 procentojn da provizio de Ia vendita sumo. 
Josefo Kolnhofer, Wien 13j4, Zehetnergasse 37.

Kongresaninon, rekomenditan de Esperantista Literatura Asocio, kaj postmarkojn 
vendas verkisto por plibonigi la vivon de sia elmigrinta familio. Prezo Iau inter
konsento. Monon oni sendu per rekomendita letero al: S-ro Vadim Anofrijev, j  

Elva (Estonio ) . __________________________ _______________ ____________________ _ j

Mia Antiko, esperant legala) de Zamenhof, Bourlet, Ramstedt, Abdul Baha, Lager- 
lOf, T agere, ŝige-Meĉu, Beaumont, kun la Majstra bildo, necesega libro de tiu 
esperanlisto. IO ekz. kostas: 0.5 dolara 2.50 Kr., S Fr., 50 Lev., IO Lir., 20 ĉs. Kr. 
P. Mitro*, BerKn-Charlottenburg 2, Fach 18. i '

Morto. La delegito de UEA en Bielystok sciigas pri tragika morto de UEA-ano i  

GerSomo Hepner el Bialvstok droninta en la maro ĉe Riga.
, —  — — i — ,  - r- k  ■ - r  i i  j i i t i> ■ *  i ^  r  ~ i '  ----— ~ i— - ̂  - n  - — - ■ — ~r~ •  — * - m ̂  «■ •  •> i *'  ■

Popolkantojn ĉiuiandajn mi kolektas. Gesamideanoj bonvolu sendi al mi belajn 
kantojn kun notoj kaj esperanta traduko. Mi plenumos ĉiun kontrauservon. i 
Ignaz Wallner, Stempfergasse 8, Graz, Aŭstrio.

Por grava propaganda parolado en katolika instruista societo mi serĉas Ĉiuiandajn 
esperanta jojn lcontrau kiuj mi sendos PI au PM. Prof. Dyha, Berlin-Nieder- 
schonhausen. K5merstrasse 4.

Ruslando. Kiu donos informojn pri hungara militkaptito Karoly Fische!, 30 honved 
regimento? Lasta adreso: Taŝkent, Staritoberloger. Informojn al: Ivan Farage 
Cinkota-Sashalom, Andrŭssy ut. 6, Pestmegye, Hung.

Sendu S respondkuponojn kaj vi ricevos novan (4-an) eldonon de *B K S-e adres
aro de esperantistoj el Ĉiuj landoj4* kaj rajtos senpage enskribigi en 5-a eldono, j 
Prospekto senpage. Bohema Esperanto-societo, Moravany, Boh., Ccĥoslovakujo. i

Senkulpigoj. — Augel J. Mazzuconi. Buenos Aires, Argentino, kore salutas siajn 
afablajn gekorespondantojn kaj petas senkulpigon pro tio ke li ne povis respondi \ 
al ili, ĉar li estis malsana de aŭgusto 1920 ĝis februaro 1921, kaj poste li for
estis el Argentino kelkajn monatojn. Tiel baldau kiel Ii povos li respondos al ciuj.

—— ------- -— ♦— -- ------- --- -- — ——------------ ---------
Senkulpigoj. — Luis Gastanaga, Bahia Blanca, Argentino, petas pardonon al siaj 

korespondantoj, ĉar li pro diversaj kontrauajoj tute ne povis atenti la ricevitan 
korespondadon. Li penos respondi al Ĉiuj tiel - baldaŭ kiel la okupoj Hn per- 

■ mesos.

Tabako. — Georgi Dimitrov Kafaliev, ulica Diustabanov n-ro 39. Plovdiv (Bul-
• gario), sperta tebekoficisto, deziras interrilati kun eksterlanda taba k kome ri a firmo 

aŭ tahaklabrikejo. Donas informojn kaj tiujn bezonatojn rilate tabakkomercadon 
kaj tabakkulturon de tuta lando Bulgario. Leterojn nur pri tiu ĉi temo kun 
eksterlanduloj. ; ' 7;.';*.'

i  Transbajkala Societo * Esperanto* devigata propagandi Esperanton en tre mal
favoraj ekonomiaj cirkonstancoj, preskaŭ nenion ricevante el eksterlando pri» 
manko da monrimedoj, petas ĉiujn esp. organizajojn kaj esperantistojn alsendi 
esperantajn senpagajn e ldona jn : gazetojn, brutarojn, katalogojn, prospektojn, 
afiSojn. loliojn ktp., diverslingvajn naciajn gazetojn (precipe en angla, franca kaj 
germana lingvoj) kun Esperanto-fakoj kaj trafaj poresperantaj artikoloj, ankaŭ 
desegnajn kaj pentrajojn de tiulandaj lernantoj (geknaboj). Cion ni tre be
zonas por ekspozicio. lnteriange laŭ deziro ni povas sendi postmarkojn eluzitajn, 
papermonojn de nia respubliko, desegnajojn de siberiaj lernantoj kaj naciajn ga
zetojn kun notoj pri Esperanto. Adreso: U. Cita, Orient-siberia Respubliko, 
postresto 36.

IN T ERN A C IA  K O M ERCO

Artajn metallaborafojn, originale ntanelnrgitojn, speciali artajn broĉojn el latuno 
aii kupro eksportas: II. Petermann, Senvorte (Kuhr), Gemi., Hagenerstrasse 6. 
Specimenon per rekomendita sendaj kontraŭ I Doi., 4 sv, Fr„ 3 nord. Krn Sii. 
aŭ samvaloraj naciaj monbiletoj. Specialan oferton pri samspecaj buStukringuj, 
cindrujoj ktp. kontraŭ respondkupono.

Artindustria’̂ *!, batikkoiorigitaj ledaj objekto), monujoj, brodejoj hungaraj: re
lative malmultkostaj por bonvalutanoj mendeblaj ĉe Paulo Balkdnyi, Budapest Vi., 
Ha jos u. 15. Per mendo Vi helpas artindustriiston en mizero! Vi povas certigi 
al vi profiton per vendado!

Ĉ iuspecajn lubrika jojn deziratajn el Germanio vi je fabrikprezoj aĉetos per Inter
nacia komercagento Emil Krernpler, Sebnitz i. S. Centro de industrio. Aldonu 
al demando respondkuponon.

Berlin. — Ciuj komisioj estas zorgeme prilaborataj de F-ino Martha Rabe, Bandel- 
strasse 45 P. A. 21. ’

Ciujn esperan ta jn , nove eldonitajn, ametas au akceptas por komisia disvendo 
«Bohema Esperanto-Servo*4, Moravany, Boh., Ceĥoslovekujo.
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Komerca) proponoj petataj: A. K. Divvkar. 19 E. Amhewadi, Girgaon, Bomhav, 
•. Hindio.

limigi l l i  n  »1 ■ 111 > - fli IT i n  in  I Ijn n i «-.I i  I t i T i H f i  -i—j i  t >n ~ ni i . im i  ii nul rli», i t  J mi , 'j l  nr-Trr- it'n^: .“i

Komercajn rilatojn serĉas kaj ofertojn petas la Komerca Eksport-lmporta Oficejo 
de I. Ipresta noli, Wintergartenstr. 9-L, Dresden A. 16, Germanio.

Komercaj ĉambroj, firmaoj kaj olle efoj de internaciaj foidoj, dezirantaj per Esper
anto interrilati kun komercaj organizajoj kaj entreprenoj de Orienta Siberia 
Respubliko, skribu pri siaj deziroj kaj proponoj al tiea Centra Esperanto-Konulato 
kaj sendu al ĝi prospektojn, katalogojn, reklamilojn, enketojn ktp. por disvastigo 
inter komercaj organizadoj. Krom esperantaj presa foj oni akceptas ankau verk
itajn france kaj germane. Sed korespondejo) ĉiam devas esti verkitaj nur esper
ante. Adreso: Cita fTschita), Orient-SiIn-ria Respubliko» poŝtkesto 36.

Komercistoj kaj industriistoj! K. M. Belberov & C-ie, Chumen-Bulgarie, deziras 
reprezenti en Bulgario diversajn eksterlandajn fabrikejojn kaj produktejojn.

Korbmeblof malkaraj, riceveblaj el pola fabrikejo pogrande kaj detale. Kompletaj 
salonoj konsistantaj el 6—IO pecoj (tablo, sofo, du braksegoj, du sejmoj, unu ta
bureto, du florpiedestaloj, unu florujo] kostas nur 72.000—82.000 poi. Mk. Postulu 
fotogr. desegn. kaj informojn de Prof. Micz. Sygnarski, Hordei kiego 19, Bydgo*zcz, 
Polio.

La Festpoemo de Helsinki de S-ro Kalocsay sur aparta memorfolio, la teatra Jeto 
Pagio de i  regino, tradukita de Kalocsa/, ludita dum postkongrese* en Budapest, 
haveblaj por po unu respondkupono ĉe Paulo Balk4nyi, Budapest VI., f lajos u. 15.

Libro) pri ĉiuj scio-teritorioj prizorgas precize Librejo Rob. Pfennigwertb, Hirseh- 
felde {Saksujoj, demando respondkupono.

Libroj. — Internacia esperant, oficelo liveras ĉiujn librojn en Esperanto kaj en ĉiuj 
mondaj lingvoj, signojn, kartojn, notojn, markojn. Senpagaj informoj kontraŭ 
unu respondkupono. P. Hitrow, Berlin-Charlottenburg 2, Fach 18.

Malmultekosta) be!a[ donacoj estas la hungaraj manlaboroj: brodejoj, puntaj kaj 
koloraj tuketoj, lukoj, ledaj saketoj, monujoj koloritaj, skatoletoj, pupetoj. Speci- 
mensendo por 20 sv. Fr. aŭ egalvaloro. Plej malgrande sendo por 3 Fr. Teŭga 
por revendedo. Informojn dones kej mendojn peres Panio Balkdnyi, Budepest VI., 
Me jos u. 15. — Le leborojn feres po vivsubteno hungerej sinjorinoj kej freŭiinoj! 
Per mendo vi helpes ilin! Le objektoj tre plaĉis al le vizitentoj de le kongreso 
en Helsinki!

Negocojn tiuspecejn peradas Edger Roitzsch, Sebnitz in Sechsen |Germanioj. 
Vidu reklamon.

Oficejajn artiklojn, unukvalito liveros ĉion Pepergrandvendejo Rob. Pfennigwerth, 
Hirschfelde (Se k su jo), demando respondecendo en nacie mono.

Patentejo de interesege sportludo I tablo I en cembro, en liberejo Uldeble, simile 
futbelon estes vendote por 25000 hungerej kronoj. Pli delete: D-ro V. Toth, 
Budepest VI, E&tvfts u. 37.

Rozoleo neture gerentiite sendota poŝtasekurite en boteletoj de IO gramoj neto 
por 30 fr. frankoj kaj 50 gr. 145 fr. senditaj per ĉeko el R. cervenekov, ulica 
Krestec N-ro 7, Sofia, Bulgario.

Rozoleo bulgare unuekvelite por parfumado), sapoj ktp. Pogrande kaj pomal
grande. Specimena boteleto de IO gr. por 25 fr. Fr. ŭenerala reprezentanto: 
I. Brestano!!,*Wintergartenstr. 9, Dresden A. 16, Germanio.
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Slampiloj kaj EmaiUildoJ ĉiuspecaj liveras ĉien: Stern pi (fabrike jo Rob. Plennig- 
werth, Hirschfelde | Saksujoj, demando respondkupono.

Sukceno. — Kun germene firmo disponante krudan sukcenon deziras interrilati 
N. K. Roscoe, 12, Shiiiryudo~cho, Azabu, Tokyo.



Propagandu!

Unuiga plano por pacema 

rekonstruado nacia kaj inter

nacia.

Sub tiu titolo aperis interesa 
broŝuro senpage sendata al ĉiu 

interesulo.

Petu ĝin hodiau per poŝtkarto 
sendota al S-ro Colin Unwin, 
Box 47, Fremantle, Western
Australia (Okcidenta Aŭstralio).

Kompletny podrgcznik fezyka Esperanto

verkita de Leo Turno 
72 paga, kun antauparolo de Bron. Kuhl.

----------------------- Prezo: 400 poi. mk. ------------------------

rti mendantoj do alni. 25 uk*, rabato. Oni sendo* nur post ricevo de I* mono.

A d r e s o :

Leon Schleichkorn, Krak6w, Dluga 15.

------  Postulu pŝkasan transpagon. ------

En preparo:

D-ro Edmond Privat:

=  Vivo de Zamenhof. =
Speciala eldono por mez- kaj malbonvalutaj landoj.

D-ro Edmond Privat:

Historio de la lingvo Esperanto. 

Ŝalom - Aleĥem. Pereo
Hebreaj rakontoj.

El la hebrea originalo tradukis Is. Muĉnik.
( In te rn a c ia .M o n d lite r a tu ro  vo i. 9.)

Eugen Wŭster: Teknika vortaro
Esperanta-Germana — Germana-Esperanta.

Ferdinand Hirt & Sohn ☆ Esperanto-Fako
Leipzig, Salomonstrasse 15.

Importisto kaj eksportisto

ar Roitzsch, Sebnitz i. s
Germ anio

Fabrikejo de

artefaritaj floroj, fruktoj kaj folioj, ligitaj au unuopaj 
por ornamo de ĉapeloj, dekoracioj kaj tombgirlandoj

XVa (Io m i  Esperania-Kangreso
en Nurnberg, Aŭgusto 1923 

Certigu al vi jani nun la germanan monon 
por la kongressemajno. Deponu la monon kontraŭ i

4 % da interesoj (3 fi/0 por la deponanto, I % po*" la 
kongresa kaso) ĉe la bankejo i

Gebr. Rrnhold, Dresden
(Bankejo de la Germana Esperanto-Asocio depost 190«)

Sango de fremda mono enpagota ĉe iu ajn unuaranga bank
ejo en la eksterlando je plej favora kurzo. — Petu informojn!

BES-a Adresaro de Esperantistoj
el Ĉiuj landoj

4-a eld. (1922-23), kun portretoj de aliĝintoj, 86 paga, praktike 
arangita, bele presita, por ĉiu bezona manlibro, kostas 1.50 Fsv. I 

Ciu aĉetinto rajtas senpage enskribigi en 5-a eldono!

Postulu senpage prospekton I j

Bohema Esperanto-Servo
Moravany, Boh., ĉehosl. Ueno Komerca Kompanio

N-ro I, 3 come Hamamacuĉo, S ibaku Tokio.

204 (24) E R A N T O  ☆

Ni rekomendas al la propagandistoj la akiron de jenaj broŝuroj:

L’ Esperanto comme langue auxiliaire internationale.
Raporto de la Sekretariejo de io Ligo de Nacioj unuanime akceptita de la 3 a Ĝenerala Kunveno la 21 an de .septembro 1922 (en franca lingvo)

Preco: IO ek ze m p le ro j IO franca ) fra n k o j.

Esperonta teknio aperi* en Esperanto (I Ir. *v.). (Anglalingva eldono estas mendebla nur ĉe B.E./L, 17,,Hart SL, London WC. I. i ekzemplero: 7 d.)

Resuma Raporto de la Internacia Konferenco pri Instruo de Esperanto en Lernejoj
Kunveninta en Genfeve. 18 — 21 aprilo 1̂ 22.

Esperanta hrofturo. La sama aperis en franca lingvo.

Prezo: IO ekzem p le ro ) 3 av ina jn  franko jn . — Sendu  la  m e n d o jn  a l UEA, 12 Bd. du  T hea tre , Genfeve.


